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SAMMANFATTNING ÅR 2017
2017 års resultat för Kalmarsunds gymnasieförbund uppgick till 2 mkr och enheternas samlade resultat 
visar på ett positivt resultat om sammanlagt 7,8 mkr. De budgeterade investeringarna för Kalmarsunds 
gymnasieförbund uppgår till 9,4 mkr, vilket innebär 97 procent av budget. 

Kalmarsunds gymnasieförbund har uppfyllt 21 av de 25 målen under 2017.

Den 15 september 2017 hade gymnasieförbundet 1 187 vuxenstuderanden och 3 368 gymnasieelever inom 
gymnasieförbundet varav 568 av gymnasieeleverna kom från andra kommuner än förbundets medlems- 
kommuner. 

Under år 2017 var antalet medarbetare till 617 vilket är en ökning med 27 medarbetare sedan föregående år. 
Antalet tillsvidareanställda uppgår till 521 jämfört med 511 för år 2016. Av gymnasieförbundets tillsvidare- 
anställda är 63 procent kvinnor. Totalt arbetade 330 kvinnor och 191 män i förbundet vid årsskiftet. 

46 medarbetare avslutade sin anställning under 2017. Personalomsättningen (egen begäran) för året blev 
6,73 procent. 11 medarbetare gick i pension under 2017.  

Den totala sjukfrånvaron var 4 procent inom gymnasieförbundet. 

Medelåldern bland gymnasieförbundets tillsvidareanställda var vid årsskiftet 48 år. 

För att tydliggöra gentemot vår personal vad vi som arbetsgivare står för har gymnasieförbundet under 
året sammanställt ett personalpolitiskt program. Vi har också tagit fram en kompetensförsörjningsplan 
med strategier och handlingsplaner för kompetensförsörjning inom förbundet. 

Ett varumärkesarbete har genomförts under året för att fastställa Kalmarsunds gymnasieförbunds  
kommunikativa löfte Fler möjligheter och kärnvärden som förbundet kan lova sina målgrupper; Mångfald 
och framtidsmöjligheter, Trygghet skapar trivsel, Digital kompetens i framkant samt Engagemang och glädje 
ger utveckling. 
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STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET
2017 har varit fullt av förändringar och bra satsningar som rotts i land. Vi 
har gjort stora satsningar som verkligen har förbättrat verksamheten inte 
minst när det gäller elevhälsan och nyanländas lärande. Vi har kompeten-
ta lärare som är slutfinalister i tävlingar som Guldäpplet och lärare som får 
visa sina kunskaper genom kollegialt lärande mot andra skolhuvudmän i 
konferenser som Framtidens lärande i Stockholm och vår satsning på SYL 
fortsätter genom samarbetet med University of Hull. För första gången på 
mycket länge så har vi gått från minskad befolkningsprognos till att antalet 
16-19 åringar i våra medlemskommuner nu ökar markant. Det är oerhört 
glädjande, samtidigt som det självklart ställer höga krav på oss. För att kun-
na driva en bra skolverksamhet och för att få eleverna att klara sina mål så 
krävs det bra lokaler och kompetenta lärare. Och ännu viktigare, att alla som 
arbetar hos gymnasieförbundet ska känna att det är roligt, motiverande 
och viktigt att gå till jobbet. För att tydliggöra gentemot vår personal vad vi 
som arbetsgivare står för har gymnasieförbundet under året sammanställt 
ett personalpolitiskt program. Detta eftersom vi befinner oss i ett läge där 
konkurrensen om rätt kompetens ökar i samband med ökade elevkullar och 
stora pensionsavgångar. Vi har också kompletterat detta med en kompe-
tensförsörjningsplan för att trygga vår tillväxt genom vältänkta strategier 
och taktiska åtgärder.  

Med hjälp av det varumärkesarbete som gjorts under året så har vi också fast-
ställt Kalmarsunds gymnasieförbund kommunikativa löfte Fler möjligheter 
och tagit fram kärnvärden som ska fungera som vårt varumärkeslöfte till 
våra målgrupper, dvs. till befintliga och blivande elever, vårdnadshavare, 
vår befintliga personal och blivande personal, media, politiker m.fl. Den 
fortsatta processen handlar om att paketera vårt varumärke med en ny  
grafisk profil vilket kommer implementeras under hösten 2018 och genom 
att marknadsföra förbundet.

Året avrundades med ett positivt resultat på 2 mkr och en måluppfyllelse på 
84 procent. Ett stort tack till all personal för ert jobb och alla i förbundsstyrel-
sen för ett gott samarbete. Vi ser fram emot Fler möjligheter nästa år!

Kalmar i mars 2018
Dzenita Abaza (S) 

MANDATFÖRDELNING STYRELSEN

Kalmarsunds gymnasieförbunds högsta beslutande organ 
är styrelsen. Styrelsen består av fem förtroendevalda från 
Kalmar, samt två från vardera Borgholm, Mörbylånga 
och Torsås. Ordförande är Dzenita Abaza (S) och vice 
ordförande är Sven Stenson (M).

Centerpar�et 
(2)

Moderaterna 
(3)

Social-
demokraterna 

(5)

Vänsterpar�et 
(1)

Manda�ördelning
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VISION

Inom Kalmarsunds gymnasieförbund har alla 
studerande nått sina kunskapsmål och som 
demokratiska och ansvarstagande människor – 
berikade med kunskaper och färdigheter – lämnar 
de sin utbildning väl rustade för att möta 
yrkeslivet och vidare studier
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Jenny Nyströmsskolan
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Styrelse 

Presidiet Arbetsutskott

Förbundschef

Förbundsstaben

Verksamhets- 
områdeschef

Skolenhet AW2

Skolenhet  MJ2

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUNDS ORGANISATION

FÖRKORTNINGAR
Jenny Nyströmsskolan
JN1 - Hotell- och turismprogrammet, Introduktionsprogram språkintroduktion,   
   Introduktionsprogram individuellt alternativ
JN2 - Estetiska pogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 
JN3 - Gymnasiesärskola, Naturvetenskapsprogrammet
JN4 - Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet

Lars Kaggskolan
LK1 - Naturvetenskapsprogrammet, Hantverksprogrammet
LK2 - Teknikprogrammet,  VVS- och fastighetsprogrammet
LK3 - Introduktionsprogram preparandutbildning, individuellt alternativ,
   språkintroduktion, yrkesintroduktion, programinriktat individuellt val
LK4 - Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet,  
    Fordon- och transportprogrammet
 
Stagneliusskolan
ST1 - Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning medier, information 
    och kommunikation,  Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning 
    samhälle,  AST-enheten (Utbildning för elever med Autism- 
    spektrum tillstånd)

ST2 - Ekonomiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet
ST3 - Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap

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

Mjölnergymnasiet
MJ2  - Svenska för invandrare (SFI), Lärvux - särskild utbildning för vuxna

Ölands Gymnasium
ÖG1 - Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedels- 
     programmet, Svenska för invandrare (SFI), Lärvux - särskild
     utbildning för vuxna, Grundläggande vuxenutbildning,  Gymnasial
     vuxenutbildning, Uppdragsutbildningar, Introduktionsprogram
     språkintroduktion
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2017 2016 2015 2014 2013
Antal gymnasieelever inom förbundet 15 sep 3 368 3 349 3 099 3 005 2 983

Från förbundets kommuner inkl. de som ej fått 
PUT*

2 800 2 762 2 413 2 407 2 447

Från andra kommuner 568 587 686 598 536

Gymnasieelever från förbundet som studerar hos 
annan huvudman

664 671 610 704 809

Antal vuxenstuderande inom förbundet 15 sep 1 187 1 254 1 107 1 057 1 036

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Kommunbidrag och övriga statsbidrag 443 430 410 418 443

Nettokostnader i % av kommunbidrag och 
statsbidrag

99,5 % 98,2 % 99,8 % 97,5 % 100,3 % 

Nettokostnader tkr/elev 131 126 131 136 149

Nettokostnader (mkr) 441 422 405 408 445

Finansnetto (mkr) 0,0 0,1 0,1 0,4 0,9

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

Eget kapital (mkr) 57 65 68 72 61

Total låneskuld (mkr) 155 105 70 106 103

Likvida medel (mkr) 94 62 93 84 63

Soliditet 27 % 37 % 45 % 40 % 36 %

Antal tillsvidareanställda 521 511 489 494 512

Antal årsarbetare inkl. visstid och timanställda 626 602 565 551 568

Löner och ersättningar (mkr) 311 278 262 261 264

VERKSAMHETERNAS UTFALL MOT BUDGET (TKR)
Förbundskontoret -493 423 1 281 367 -1 326

Lars Kaggskolan -627 2 007 -3 463 -1 441 259

Stagneliusskolan 4 053 1 510 -4 354 350 -598

Jenny Nyströmsskolan -4 743 -4 272 -4 305 -2 367 -1 817

Axel Weüdelskolan 3 800 1 816 936 2 186 -804

Ölands Gymnasium inkl. komvux 1 219 3 293 -275 -404 -739

Mjölnergymnasiet inkl komvux 126 -1 241 -2 005 -3 160 -3 046

Kost (ingår fr.o.m. 2014 i enheternas resultat) x x x x -537

*Permanent uppehållstillstånd
 

FEM ÅR I SAMMANDRAG
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ÖVERGRIPANDE HÄNDELSER OCH RESULTAT

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
De demografiska förutsättningarna med minskande elev-
kullar har under flera år inneburit stora kostymanpass-
ningar och avveckling av personal. År 2016 var antalet 16-
19 åringar inom medlemskommunerna som lägst men nu 
står förbundet i jämförelse med de senaste åren inför en 
omvänd situation. Under den kommande perioden (2017-
2026) ökar antalet 16-19 åringar inom medlemskommu-
nerna, vilket innebär att den potentiella målgruppen till 
gymnasieskolan blir större. Dessutom beräknas nivån på 
andelen ensamkommande ungdomar vara fortsatt hög. 
Under samma period står även Kalmarsunds gymnasie-
förbund inför stora pensionsavgångar vilket kommer att 
innebära ett betydande rekryteringsbehov.

För att säkra gymnasieförbundets kompetensförsörjning 
behöver förbundet därför bli en ännu mer attraktiv arbets-
givare och stärka sitt varumärke mot interna och externa 
målgrupper. Under våren 2017 har förbundet tagit fram 
kärnvärden och ett kommunikativt löfte som ska kommu-
niceras med såväl interna som externa aktörer. Förbundets 
kärnvärden är; Mångfald och framtidsmöjligheter, Trygghet 
skapar trivsel, Digital kompetens i framkant, Engagemang 
och glädje ger utveckling. Av dessa kärnvärden har ett kom-
munikativt löfte tagits fram som sammanfattar Kalmar-
sunds gymnasieförbund med en mening: FLER MÖJLIGHETER. 
Förbundet har även arbetat fram ett personalpolitiskt pro-
gram och en kompetensförsörjningsplan för att fortsätta 
vara en attraktiv arbetsgivare. Konkurrens om kompetent 
personal kommer att öka och förbundet anser att detta 
måste mötas med strategiska beslut och handlingsplaner. 
Förbundet vill genom det personalpolitiska programmet 
och kompetensförsörjningsplanen erbjuda attraktiva  
arbetsförutsättningar både för nuvarande och för potenti-
ella framtida medarbetare.

För att möta de kommande befolkningsförändringarna 
med framtida lokalbehov har förbundet under 2017 bland 

annat arbetat fram en lokalbehovsplan. Lokalbehovs- 
planen ska skapa bättre handlings- och planeringsutrym-
me samt ge förbundet en gemensam bild av lokalbehovet 
ur ett ekonomiskt perspektiv. Grundprinciperna är att strä-
va efter att hyra från ett litet antal fastighetsägare och att 
hålla respektive skolors verksamheter samlade geografiskt 
inom varje medlemskommun.

Ett flertal olika insatser har även genomförts med syfte att 
utveckla och förstärka både den yttre och inre organisa-
tionen. En insats är ny utvärdering av gymnasieförbundets 
nya organisation som genomfördes 1 september 2013.  
Utvärdering har genomförts av PWC och visar totalt sett 
på en förbättrad organisation men förbundsledningen, 
rektorer och den centrala samverkansgruppen kommer 
att fortsätta arbetet med att förbättra organisationen yt-
terligare. 

Ett flertal redovisningar av olika projekt har även fram-
förts till styrelsen. Ett projekt är Mångkulturell kompetens 
som är ett projekt som Kalmarsunds gymnasieförbund 
och arbetsförmedlingen startade våren 2016. Syftet är att 
ge gymnasieförbundets utbildningar ett personellt stöd, 
inom SFI och språkintroduktion, genom att erbjuda nyan-
lända till exempel praktik och/eller instegsjobb. Förbundet 
ser ett ökat behov av språkstöd och under 2017 har för-
bundet fortsatt sitt arbete med att göra en förnyad kart-
läggning för att förhoppningsvis få in fler personer med 
utländsk bakgrund. Ytterligare ambition för gymnasie- 
förbundet är att fortsatt vara i framkant när det gäller  
digital skolutveckling. Förbundets satsningar kring digi-
tal kompetens är en av de mest kraftfulla och långsiktiga  
pedagogiska satsningar som gymnasieförbundet genom-
fört sedan förbundet bildades. Utifrån det har en ny upp-
handling genomförts där förbundets digitala agenda varit 
styrande. Totalt omfattar det nya avtalet ca 40 mkr.
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Trenden att fler ungdomar från våra egna kommuner väl-
jer skolor inom förbundet samtidigt som antalet elever 
från andra kommuner i förbundets skolor blir fler, fort-
sätter. Kalmarsunds gymnasieförbund har under flera år  
arbetat för att elever i vår region ska ha tillgång till ett stort 
och varierat utbud av program och inriktningar. Förbun-
det har ett idag ett utökat samarbete med 10 kommuner  
(Emmaboda, Oskarshamn, Nybro, Lessebo, Växjö, Tings-
ryd, Karlskrona, Olofström, Karlshamn och Ronneby) i syd-
ostregionen i form av ett gemensamt samverkansavtal. 
Inom den regionen söker alla elever fritt utan prövning av 
hemkommunen. Förbundet har också enskilda samver-
kansavtal med kommuner som Högsby och Mönsterås för 
att tillgodose behovet av ”smala” utbildningar som kräver 
ett stort elevunderlag. En ytterligare kvalitetssäkring av 
förbundets utbud är att förbundet ingår i det samverkans- 
organ som Vård- och omsorgscollege (VO-College) utgör. 
Kalmarsunds gymnasieförbund beslutade under 2015 att 
delta i bildandet av vård-och omsorgscollege i Kalmar län. 
Samarbetet regleras genom ett regionalt samverkansavtal 
och styrelsen beslutade i mars månad att teckna en ny av-
talsperiod för att säkerställa en långsiktig finansiering för 
ett vård- och omsorgscollege inom Kalmar län.

Kalmarsunds gymnasieförbunds jämställdhetspris har de-
lats ut för fjärde året i rad och 2017 års pris delades mellan 
två medarbetare, Karl-Johan Arnér på Stagneliusskolan 
och Therese Ämtvall på Lars Kaggskolan. Kalmarsunds 
gymnasieförbund vill stimulera och förstärka gymnasie-
förbundets jämställdhetsarbete genom att årligen dela ut 
ett jämställdhetspris på 10 000 kr. Jämställdhetspriset kan 
delas ut till en eller flera personer, medarbetare och elev-
er inom Kalmarsunds gymnasieförbund för att premiera 
goda insatser i förbundets verksamhet och som bidragit 
till en ökad jämställdhet eller som har arbetat för att mot-
verka begränsade normer kring kön och genus.

Hans Gustavsson, yrkeslärare på Jenny Nyströmsskolans 
restaurang- och livsmedelsprogram, inriktning bageri, 
blev nominerad till Guldäpplet 2017 bland annat för det 
sätt han tagit sig an möjligheterna som skapas genom an-
vändande av digitala resurser i undervisningen och på ett 
för eleverna givande sätt fört in digitala verktyg i under-
visningen. Hans slutade på delad andra plats i Guldäpplet. 
Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne 
vars partners bland annat är Lärarförbundet, SKL, Stiftel-
sen DIU m.fl. 

I oktober genomfördes en utvecklingsinsats som riktade 
sig till förbundets SYL och lektorer. I samverkan med LIN 
Education har gymnasieförbundet skapat ett samarbe-
te med två professorer vid University of Hull. Syftet med 
denna satsning är att finna effektiva och tidsbesparande 
metoder för att utvärdera effekten av undervisningen på 
elevernas lärande. Under arbetet vill förbundet också bil-

da kunskap kring vikten av bra feedback för lärare. Projek-
tet har ett digitalt raster, där de plockar in tekniken för att 
stödja processen.

För andra året i rad deltog Kalmarsunds gymnasieförbund 
på konferensen Framtidens lärande (Framlar) som organi-
seras av stiftelsen DIU (Datorn i utbildningen). Denna gång 
för att vara en av de huvudmän som delar med sig av goda 
exempel när det gäller skolans digitalisering. Framtidens 
lärande består förutom av konferensprogrammet, även 
av seminarier och inspirationsmöten av och med repre-
sentanter från olika skolhuvudmän. Konferensen är upp-
byggd på att kommuner som befinner sig i framkant när 
det gäller digitalt lärande delar med sig av sina erfarenhet-
er. Kalmarsunds gymnasieförbunds digitala coacher fick 
ett väldigt positivt genomslag bland åhörarna och många 
vara nyfikna på hur förbundet kan använda elever som re-
surser i att utveckla lärares lärande i Digitala Coacher 3.0. 

Under 2017 har alla förbundets ca 550 anställda genom-
fört en obligatorisk brandskyddsutbildning. Brandskydds-
utbildningen har bestått av två delar, en grundutbildning 
i systematiskt brandskyddsutbildning i föreläsningsform 
och en praktisk del ute på räddningstjänstens övningsfält.

Gymnasieförbundet har också genomfört en systematisk 
arbetsmiljöutbildning. Syftet med utbildningen är att för-
bundet ska bli ännu bättre på sitt systematiska arbetsmiljö- 
arbete och arbeta förebyggande och hälsofrämjande.  
Utbildningen har genomförts för skyddsombud och  
chefer, med utbildningsmaterialet som bas och en möj-
lighet att diskutera gymnasieförbundets systematiska  
arbetsmiljöarbete.



 
Enheternas utfall 2017

ÅRETS RESULTAT
Väsentliga händelser som har påverkat det ekonomiska utfallet
Kalmarsunds gymnasieförbund resultat för 2017 upp-
går till 2 mkr. Skolenheternas samlade resultat visar 
ett överskott om 3,8 mkr. Vid bokslutsavstämningen 
år 2016 uppgick motsvarande resultat till ett över-
skott om 3,1 mkr. 

Årets prognostiserade resultat vid delårsbokslutet 
var ett underskott om 3,3 mkr. I delåret samt i okto-
ber månads prognoser aviserades höga kostnader för 
pensioner. Anledningen till de ökade kostnaderna var 
införandet av RIPS 17 vilket innebär en tidigarelägg-
ning av pensionskostnader. För förbundet, som base-
rar sina budgetkostnader för pensioner på Skandias 
prognoser, innebar det att resultatet sjönk med 2,5 
mkr. Innan året slutade hann ett par personer, vilka i 
denna nya modell hade höga premier, avsluta sin an-
ställning i förbundet och den upplupna premien till 
att återstå i 0,2 mkr.

Totalt sett är årets resultat en förbättring med 5,3 mkr 
sedan prognosen vid delårsbokslutet. Anledningen 
till det förbättrade utfallet består till största delen 
av tre delar; skolenheterna, kostverksamhet och de  
interkommunala ersättningarna. 

• Skolenheterna uppvisar ett förbättrat utfall om 
sammanlagt 7,8 mkr sedan delårsbokslutet (läs mer 
om respektive enhets ekonomi och verksamhet un-
der avsnittet Verksamhetsberättelser). 
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RESULTAT MOT BUDGET INTERKOMMUNALA  
ERSÄTTNINGAR 2015-2017 (TKR) 

GYMNASIEELEVER INKL. AST- OCH GYMNASIESÄRSKOLEELEVER

ÅR 2017 2016 2015
Interkommunala 
kostnader

-5 276 -3 313 8 954

Interkommunala intäkter 2 648 3 697 6 869

Summa -2 628 384 15 823

| Övergripande händelser och resultat
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• Kostverksamheten uppvisar ett överskott om 1 mkr 
vilket beror på fortsatt hög efterfrågan på lägerverksam-
het, ny caféverksamhet på Stagneliusskolan och lägre 
personalkostnader.

• De interkommunala ersättningarna uppvisar ett för-
bättrat resultat med totalt sett ett underskott om 2,6 mkr. 
Elever från Kalmarsunds gymnasieförbund som studerar 
hos andra huvudmän var 659 stycken (663 år 2016). Elev-
er från andra kommuner som studerar hos Kalmarsunds 
gymnasieförbund var 577 stycken inkl. gymnasiesärsko-
lan och AST (590 år 2016).

I bokslutet finns även uppbokade intäkter från Migra-
tionsverket avseende ersättning för språkintroduktionen. 
De totala intäkterna från Migrationsverket beräknas bli 
12,1 mkr för året 2017.

Åtgärder som vidtagits under året för att uppnå budgetföljsamhet
Skolenheterna har kontinuerligt under året arbetat med 
diverse åtgärder för att förbättra sina resultat. Läs mer om 
åtgärderna under respektive enhets avsnitt Verksamhets-
berättelser.

Under året har ett fortsatt arbete bedrivits för att få en 
optimal organisation avseende språkintroduktionen, 
både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Arbetet har 
handlat om att snabbt få in eleverna i grupper och där-
igenom minimera eventuell kösituation.

Kostverksamheten har under året tagit fram en ny rutin 
för specialkoster som har fungerat väl på skolorna. Ruti-
nen infördes inför läsårsstarten 17/18 och har inneburit 
en bättre styrning av behov av anpassad kost. Antalet 
elever är prognostiserat att öka framöver vilket kräver att 
enheten tittar på framtida lösningar för verksamheten. 

I och med bokslut 2015 avsattes medel för kostnader i 
och med beslut tagna 2015. En av avsättningarna avsåg 
omstrukturering/flytt av Mjölnergymnasiet till Kalmar. 
Av avsättningen återstår medel för sex månaders lokal-
hyra av lokalerna i Torsås. Lokalhyran påverkar alltså inte  
resultatet. Varken hyreskostnaderna 2017 eller resteran-
de hyror under 2018. 

INVESTERINGSREDOVISNING
Ett av förbundets ekonomiska mål är att förbundets netto- 
investeringar ska självfinansieras. Målet stäms av under 
den senaste treårsperioden vilket vid bokslut 2017 inne-
bär en avstämning på åren 2015-2017. Resultat, avskriv-
ningar och förändring av pensionsskuld ger ett utrymme 
för investeringar om 25,8 mkr för perioden. Årets utfall 
avseende gjorda investeringar uppgår till 19,1 mkr vilket 
alltså ryms inom givet utrymme.

De budgeterade investeringarna 2017 uppgår till 9,8 mkr. 
Detta är 2 mkr mer i utrymme än under 2016 vilket beror 
på att kopiatorer numera belastar investeringsbudgeten. 
Totalt sett har gymnasieförbundet investerat för 9,4 mkr 
vilket innebär 97 procent av budget. Motsvarande siffra vid  
förra bokslutet uppgick till 64 procent.

De leasingåtaganden på kopiatorer där avtalen löpt ut er-
sätts numera med inköp av kopiatorer. Dessa inköp han-
teras centralt inom förbundet. Enheterna interndebiteras 

ANDRA UTBILDNINGSANORDNARE SOM GYMNASIE-
ELEVERNA SÖKER ÄR:

ÅR 2017 2016 2015 2014
Elever som studerar i andra 
kommuner

77 91 85 85

Fristående skolor i Kalmar 522 534 544 610

Fristående skolor övriga 
landet

71 38 42 53

Totalt 670 663 671 748

GYMNASIEELEVER

ANTAL ELEVER FRÅN ANDRA KOMMUNER SOM STUDERAR PÅ 
GYMNASIEFÖRBUNDETS SKOLOR, GENOMSNITTLIG INTÄKT 
2014-2017

2017 2016 2015 2014
Antal elever 521 534 530 540

Antal AST-elever 20 20 20 21 *

Intäkt per elev 
genomsnitt

111 100 kr 115 500 kr 106 300 kr 113 900 kr

*avser höstterminen

GYMNASIESÄRSKOLEELEVER

ANTAL ELEVER FRÅN ANDRA KOMMUNER SOM STUDERAR PÅ 
GYMNASIEFÖRBUNDETS SKOLOR, GENOMSNITTLIG INTÄKT 
2014-2017

2017 2016 2015 2014
Antal 
elever

35 36 33 32

Intäkt per 
elev 
genomsnitt

381 000 kr 370 400 kr 317 900 kr 327 800 kr

SJÄLVFINANSIERING 
INVESTERINGAR

TOTALT 2017 2016 2015
Resultat 15,1 2,0 8,0 5,1

Avskrivningar 10,2 3,7 3,6 3,0

Förändring av pen-
sionsskuld

0,5 0,1 0,2 0,2

Utrymme 25,8 5,8 11,7 8,3

Investeringar 19,1 9,4 5,1 4,5
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Investeringsbudgeten på Jenny Nyströmsskolan uppgick 
till  2,2 mkr och under året förbrukades totalt drygt 1,8 
mkr. Investeringarna har handlat om att ytterligare för-
bättra studiemiljön. Till biblioteket har nya utlånings- och 
återlämningsmaskiner köpts in. Det har även installerats 
nya trygghetskameror i skolans lokaler.  

Lars Kaggskolan har under året fortsatt investera i  
arbetsmiljön för såväl personal som elever. Investeringarna  
under året har även inkluderat utrustning till program-
mens undervisning samt sista etappen av trygghets- 
kameror i lokalerna. Totalt nyttjades ca 1,8 mkr av budge-
ten på 2 mkr.

MÅL, BALANSKRAV OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Utöver självfinansiering av investeringar så har förbundet 
ytterligare tre ekonomiska mål.  

Resultatmål
Under den senaste treårsperioden ska gymnasieförbun-
det uppnå något av följande alternativ:
1. Ett positivt resultat varje enskilt år inom avstämnings- 
 perioden
2. Ett genomsnittligt positivt resultat som minst uppgår 
 till 1 procent av förbundets medlemsbidrag

månadsvis. Vid årets slut har kopiatorer motsvarande  
2 191 tkr köpts in. Centralt finns även en budgetpost  
(0,5 mkr) avsedd för enheternas beviljade anslag från 
verksamhetsutvecklingsfonden, vilken är avsedd att 
främja utveckling av verksamheterna. På denna post 
har enheterna nyttjat 0,3 mkr. Då förbundet under 2017 
övertagit ansvaret för Stagneliusskolans café så har en 
renovering av lokalerna gjorts. Denna satsning belastar 
investeringsbudgeten med 0,4 mkr 2017.

Kostverksamheten hade under 2017 en investerings- 
budget på 1 mkr. Av denna nyttjades 0,8 mkr. Medlen  
användes främst till nya inventarier till Jenny Nyströms-
skolans matsal samt reinvesteringar av maskiner till köken.

Ölands Gymnasiums behov av investering inför 2017 
(0,05 mkr) avsåg nyinvestering i klassrumsuppsättningar 
av bl.a. elevmöbler i och med det ökade elevantalet inom 
språkintroduktionen. Hela budgeten är nyttjad för inves-
tering i ny teknisk utrustning till klassrummen.

Under 2015 påbörjade Stagneliusskolan en övergripande 
satsning på enhetens lärmiljö för att anpassa skolan till 
en flexiblare, mer IKT-anpassad undervisning. I och med 
2017 års investeringsnivå (1,7 mkr) slutförs satsningen. 
Stagneliusskolan har investerat för totalt 1,9 mkr. Främst 
inbegriper investeringarna inventarier i form av möb-
ler men även vissa tjänster inom elinstallationer för nya  
armaturer, trygghetskameror och ellås.

Axel Weüdelskolan och Mjölnergymnasiets investerings-
budget för året 2017 omfattade 0,35 mkr. 0,1 mkr av 
dessa har under året nyttjats för inköp av möbler och trä-
ningsmaskiner på skolan i Kalmar.

0
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2 500
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Investeringar
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• Förbundet har en ändamålsenlig styrning, med mål, 
upprättade planer och program för att följa upp ut-
vecklingen för såväl verksamhet som ekonomi

• Förbundet har en beredskap för att möta framtida 
utmaningar genom att i god tid inför förväntade 
förändringar vidtagit nödvändiga åtgärder såsom 
avsättningar för omstrukturering av verksamheter.

• Förbundet har förmågan att egenfinansiera investe-
ringar. Skulle förbundet låna till investeringar finns 
risk att ränta och amortering kommer att tränga 
undan övriga kostnader för drift av förbundets verk-
samhet.

• Förbundet har en finansiell beredskap i form av kort-
siktig och långsiktig betalningsförmåga dvs. en god 
likviditet och soliditet. Det egna kapitalet har under 
flera år byggts upp av goda resultat.

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

Enligt den här modellen ska pensionsförpliktelser 
intjänade från och med 1998 redovisas som skuld i  
balansräkningen och pensionsförpliktelser intjä-
nade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.  
Se sammanställningstabell ovan.

De två senaste bokslutet tillsammans med årets resultat 
räcker för att uppfylla resultatmålet om 1,0 procent. 
 
Soliditetsmål
Under den senaste treårsperioden ska gymnasie- 
förbundet soliditet exklusive pensionsförpliktelser minst 
uppgå till 35 procent samt bibehålla en positiv soliditet 
inklusive pensionsförplikter.

Målen är med årets resultat uppfyllda.

AVSTÄMNING BALANSKRAV
Enligt kommunallagen ska kommuner och kommunal-
förbund göra en avstämning mot balanskravet. Detta 
innebär att gymnasieförbundet ska redovisa ett positivt 
resultat efter avdrag och tillägg. I praktiken klarar ett 
kommunalförbund balanskravet om intäkterna översti-
ger kostnaderna.

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 utnyttjas 
på ett effektivt sätt. I kommunallagen regleras även att 
budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kost-
naderna (ovan nämnda balanskrav) samt att för verksam-
heten 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;
 

PENSIONSMEDEL (MKR) 2017 2016 2015
Avsättning för pensioner 1,7 1,8 2,0

Ansvarsförbindelse 36,9 37,3 38,2

Särskild avtalspension 0,0 0,0 0,0

Totala pensionsförpliktelser 38,6 39,1 40,2

Återlånade medel 38,6 39,1 40,2

Tabellen ovan visar förbundets pensionsmedel och pensionsförpliktelser uppställt
enligt rek 7.1

SOLIDITET
Soliditetsmål > 35% Totalt 2017 2016 2015

Soliditet 36 % 27 % 37 % 45 %

Soliditetsmål 
inkl. ansvarsförbindelsen >0%

Totalt 2017 2016 2015

Soliditet 15 % 9 % 16 % 20 %

AVSTÄMNING MOT BALANSKRAVET (MKR)

2017 2016 2015
Årets resultat enligt resultaträkningen 2,0 8,0 5,1

Balanserat resultat 2,0 8,0 5,1

RESULTATMÅL 1,0% (INNEVARANDE ÅR OCH TVÅ ÅR BAKÅT)
TOTALT 2017 2016 2015

Resultat 15,1 2,0 8,0 5,1

Medlemsbidrag 1216 410 397 409

Resultatets förhållande till 
medlemsbidraget

1,2 % 0,5 % 2,0 % 1,2 %
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MÅLUPPFYLLELSE
Kalmarsunds gymnasieförbund har under flera år fokuserat på att utveckla kvaliteten inom de olika skolorna. Skolor-
na har nu hittat modeller för det interna arbetet med det systematiskta kvalitetsarbetet. Tillsammans med en starkare 
styrkedja, bättre förbundsövergripande uppföljning och kvalitetsutveckling har detta medfört att det går att se po-
sitiva effekter på flera av budgetmålen som är kopplade till elevernas måluppfyllelse. 21 av de 25 målen har nåtts (84 
procent) och i 17 av målen har vi höjt våra resultat sedan förra året. 

Inom förbundet prövar nu några skolenheter en proaktiv uppföljning av elevernas kunskapsresultat minst en gång 
per läsår. Ett viktigt syfte med dessa återkommande uppföljningar är att ge lärare och rektorer en strukturerad ögon-
blicksbild så att de kan genomföra förändringar på organisationsnivå för att förbättra elevernas möjlighet att nå målen.

Skolinspektionen genomförde i november 2017 en kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning av gymnasie-
skolan mot de nationella målen. I huvuddrag är beskedet från Skolinspektionen positivt för Kalmarsunds gymnasie- 
förbund. På område efter område säger Skolinspektionen att förbundet i granskningens frågeställningar fungerar väl.
Skolinspektionen skriver bland annat i granskningsbeslutet:
  ”Utredningen visar att styrkedjans alla led är delaktiga i analys och 
  uppföljning av de prioriterade områdena samt de specifika prioriteringarna  
  och satsningarna och Skolinspektionens bedömning är att arbetet är väl fungerande.”

TABELL MÅLUPPFYLLELSE 2017
MÅL RESULTAT
KUNSKAP, UTVECKLING OCH LÄRANDE
Minst 86 % av eleverna på yrkesprogram ska erhålla examensbevis. 90 %

Minst 91 % av eleverna på högskoleförberedande program ska erhålla examensbevis. 93 %

Genomsnittligt jämförelsetal på avslutade kurser inom vuxenutbildning ska vara minst 12,1. 12,3

Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenutbildning ska vara minst 87 %. 88 %

Andel elever på nationella program som fått examens- eller studiebevis inom tre år ska vara minst 83 %. 76 %

Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska vara minst 14,5. 14,3

Minst 66 % av alla avgångselever ska ha minst betyget E i alla kurser. 72 %

Medelvärdet på påståendet ”Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det” ska vara minst 7,5. 8,0

Elevernas totala närvaro ska öka. -1%

Medelvärdet på elevernas kursutvärderingar ska vara minst 4,6. 4,7

NORMER, VÄRDEN OCH INFLYTANDE
Medelvärdet på påståendet ”som helhet fungerar vår skola bra” ska vara minst 7,4. 8,2

Medelvärdet på påståendet ”I min skola respekterar vi varandras olikheter” ska vara minst 7,1. 7,9

Medelvärdet på påståendet ”Mina lärare ser till att det är studiero på lektionerna” ska vara minst 6,2. 7,5

Medelvärdet på påståendet ”Min möjlighet att delta i planeringen av arbetssätt, arbetsformer och 
innehåll i undervisningen har varit…” ska vara minst 4,3.

4,5

Medelvärdet på påståendet ”Jag känner mig trygg i skolan” ska vara minst 8,1. 8,6

EN SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND OCH BEPRÖVAD ERFARENHET
Ökade kunskaper om hur fjärrundervisning kan organiseras och genomföras för att ge elever bästa möjliga 
undervisning och stöd. Uppnått

Andelen legitimerade lärare för samtliga lärarkategorier ska vara minst 80 %. 88 %

Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsar-
bete för att ständigt förbättra måluppfyllelsen och resultaten ska öka. Uppnått

DIGITAL KOMPETENS
Digitala agendan ska genomföras Uppnått
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ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE - ATTRAKTIV OCH KONKURRENSMÄSSIG UTBILDNINGSORGANISATION
Minst 30 % av gymnasieeleverna prövar att bli UF-företagare. 22 %

Andelen avslutade kurser inom uppdragsutbildningen med minst betyget E ska vara minst 90 %. 90 %

Det entreprenöriella lärandet i undervisningen ska öka. Uppnått

INTEGRATION
Andelen elever som får studiehandledning på modersmålet ska öka. Uppnått

Andel elever efter avslutad språkintroduktion som nått en nivå motsvarande behörighet till gymnasie- 
skolans yrkesprogram ska vara minst 24 %. 30%

De med Skolverket avtalade åtgärderna inom projektet för riktade insatser för nyanländas lärande ska 
genomföras. Uppnått
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UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN
KUNSKAP, UTVECKLING OCH LÄRANDE
Minst 86 procent av eleverna på yrkesprogram ska erhålla 
examensbevis. 
En stor andel (90 procent) av eleverna på yrkesprogram 
som avslutade sina studier i juni 2017 har klarat att få ett 
examensbevis. Detta är en ökning med en procentenhet 
jämfört med förra året och två procentenheter högre 
än riket (2016 års siffror). På de program där målet inte 
nås genomför rektorerna flera olika åtgärder för att öka 
måluppfyllelsen. Det handlar bl.a. om att erbjuda elever 
lovskolor och undervisning på aktivitetsdagar samt nya 
rutiner som innebär att lärare som är oroliga över elevers 
resultat snabbt kan komma i kontakt med rektor och 
elevhälsateamet (EHT).
Målet är uppnått 90 procent 
(kvinnor 91 procent och män 88 procent)

Minst 91 procent av eleverna på högskoleförberedande pro-
gram ska erhålla examensbevis.
Gymnasieförbundet ligger något över nivån i riket med 
ett resultat på 93 procent för de elever som avslutade 
sina studier våren 2017. Det är nästan en procentenhet 
bättre än förra året. För att öka måluppfyllelsen arbetar 
skolorna målmedvetet med att fördjupa och förfina  
arbetet kring elevers stresshantering och psykiska ohälsa. 
Stagneliusskolan ska göra en särskild satsning i matema-
tik för att eleverna ska nå godkända betyg och därmed 
erhålla examensbevis i större utsträckning, detta görs i 
samverkan mellan undervisande lärare och speciallärare.
Målet är uppnått 93 procent 
(kvinnor 95 procent och män 91 procent)

Genomsnittligt jämförelsetal på avslutade kurser inom vux-
enutbildning ska vara minst 12,1.
Förbundets elever inom vuxenutbildningen har under 
året lyckats väl med måluppfyllelsen. Det är främst elev-
erna inom SFI och yrkesutbildningarna som når för-
bundets högsta resultat. Det allt mer vanliga formativa 
lärandet och att lärare jobbar i stor utsträckning med en-
treprenöriellt lärande är förklaringar till det bra resultatet.  
Faktorer som påverkat resultatet negativt är att flera elev-
er har dåliga erfarenheter av skola och har misslyckats  
tidigare i sina studier. För ökad måluppfyllelse inom spe-
cifika utbildningar kommer skolor att inventera behovet 
av stöd hos eleverna där specialpedagog och lärare i bör-
jan av studierna tillsammans ska gå igenom hur skolan 
kan anpassa verksamheten för elever som har behov av 
stöd. Inom vissa områden kommer skolorna att se över 
organisationen för att fördela resurserna mer optimalt 
och till de områden där behoven är som störst.
Målet är uppnått 12,3 (kvinnor 12,4 och män 12,1)

Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenut-
bildning ska vara minst 87 procent.
Skolorna har arbetat aktivt med att se varje individ och 

vid svårigheter vara tidiga med insatser som gynnar elev-
ens progression genom att löpande ha enskilda sam-
tal med eleverna kring deras studier. Flera av eleverna 
kombinerar arbete och studier vilket gör att eleverna 
då har prioriterat arbete istället och som i sin tur påver-
kar måluppfyllelsen negativt. En framgångsfaktor är att 
många studerande kommer till komvux för att komplet-
tera för särskild behörighet inför studier på högskola  
eller universitet med hög motivationen att klara kurser-
na. Skolorna jobbar intensivt med betygs- och avbrotts-
analyser och har höga krav på elevernas närvaro och att 
de ska lämna in begärda uppgifter i tid vilket har fått fler 
elever att slutföra sina kurser.
Målet är uppnått 88 procent 
(kvinnor 88 procent och män 88 procent)

Andel elever på nationella program som fått examens- eller 
studiebevis inom tre år ska vara minst 83 procent.
Måluppfyllelsen har gått ner sedan förra året och varierar 
mycket, mellan 40 till 100 procent, på de olika program-
men. Elever med dispens från behörighetskravet i engel-
ska och IMPRO-elever har under åren haft svårt att lyckats 
få godkända betyg både i det kvarstående grundskole-
ämnet och i motsvarande gymnasiekurs under tre år på 
gymnasieskolan. En annan grupp elever med svårigheter 
att hinna klart sin utbildning på tre år är elever som un-
der sin gymnasietid drabbas av psykisk eller fysisk ohälsa. 
Utmaningen för skolorna är att tidigt identifiera behov 
hos eleverna och att intensifiera arbetet med extra an-
passningar inom ramen för den ordinarie undervisning-
en i första hand och annat stöd i andra hand. Analysen 
visar att merparten av de utan examensbevis saknar en-
dast godkända betyg i ett fåtal kurser. Därför är det vik-
tigt att skolan stärker förutsättningarna i dessa ämnen.  
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ätare uppföljningar av varje enskild elevs resultat i dialog 
mellan elevhälsateamet (EHT) och lärarna är en väg till  
högre måluppfyllelse som skolorna prövar. Vidare är fort-
satt och utvecklat kollegialt lärande viktigt bl.a. genom 
att ännu tydligare lyfta de goda exemplen i ämnes- och 
arbetslag. Det finns många områden där kollegor kan 
lära av varandra. Fortsatt utveckling kring det digitala  
lärandet är också en positiv faktor. 
Målet är inte uppnått 76 procent 
(kvinnor 79 procent och män 73 procent)

Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska 
vara minst 14,5. 
De aktiviteter som skolorna särskilt framhåller som fram-
gångsfaktorer är arbetet med tidiga insatser för elever 
som riskerar att inte nå minst betyg E. För att nå ännu 
högre resultat vill skolorna hitta sätt att motivera yrkes- 
elever som sällan siktar på höga betyg. Många av dem 
tänker att de får en anställning bara de har minst betyget 
E i alla kurser. Skolorna arbetar med olika verktyg för att 
tydliggöra för eleverna vad som krävs för att nå resultat 
samt att fler ska sträva efter betyg högre än E. En av sko-
lorna kommer att pröva med att sammanställa elevernas 
preliminära resultat tidigt i kurserna för att få en överblick 
över situationen och kunna ta strategiska beslut kring 
omorganisation och ny resursfördelning.
Målet är inte uppnått 14,3 (kvinnor 14,7 och män 13,9)

Minst 66 procent av alla avgångselever ska ha minst bety-
get E i alla kurser. 
Skolornas arbetar med att få eleverna att känna att alla 
kurser i studieplanen är lika mycket värda samt att se till 
att de når målen under ordinarie kurstid genom lovsko-
lor, extra resurs i klassrummet och annat stöd. Skolorna 

intensifierar arbetet för ökad närvaro bland eleverna, 
bl.a. genom att vara restriktiva med att bevilja ledighet 
och poängtera närvarons betydelse för goda resultat.  
Gymnasieförbundet tittar på system för bättre överläm-
ningar mellan grundskola och gymnasieskola så att den 
mottagande skolan direkt kan möta eleven utifrån den-
nes behov och förutsättningar. Samtidigt behöver skolor-
na fortsätta med anpassningar i undervisningen genom 
att säkerställa att lärarna känner till och har förmågan att 
använda sig av de kompensatoriska hjälpmedel de har 
tillgång till.
Målet är uppnått 72 procent 
(kvinnor 77 procent och män 68 procent)

Medelvärdet på påståendet ”Mina lärare hjälper mig i skol-
arbetet när jag behöver det” ska vara minst 7,5.
Genomgående har förbundet en lärarkår som är måna 
om att eleverna ska lyckas i sina studier. Lärare förstår sitt 
uppdrag och vill anpassa sin undervisning efter elever-
nas behov och förutsättningar. På flera skolor har även 
diskussionen om ledarskapet i klassrummet varit i fokus 
med lärmiljöns utformande som ett av många områden 
att utveckla. Förbundet arbetar fortsatt med att utveck-
la google classroom och få det så pass fullständigt så att 
många svar på elevernas frågor kring planeringen ges 
genom tydlig information.
Målet är uppnått 8,0 (kvinnor 7,8 och män 8,2)

Elevernas totala närvaro ska öka. 
Flera av skolorna beskriver i sina analyser ett antal åtgär-
der för att främja närvaron, men likväl minskar närva-
roandelen hos eleverna och förbundet når inte sitt mål 
med ökad närvaro. En övervägande majoritet av eleverna 
har en mycket god närvaro. Men så är det ett fåtal som 
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brister i sin närvaro. Hotell- och turismprogrammet och  
restaurang- och livsmedelsprogrammet på Jenny  
Nyströmsskolan är de två program som ökar närvaron.  
På introduktionsprogrammen och då särskilt språk- 
introduktionen har en stor minskning av närvaron 
skett. Negativa besked på asylansökningar har med-
fört en lägre närvaro. Ett utökat samarbete med dessa 
elevers boenden har påbörjats för att öka närva-
ron i skolan. El- och energiprogrammet samt natur- 
vetenskapsprogrammet är utbildningar med mycket 
hög närvaro på 90 procent. Engagemang och  
relationsskapande undervisning med nära samarbe-
te mellan GGÄ1-lärare och yrkeslärare är ofta det som 
skapar motivation för eleven att vara på plats och inte  
“missa” något viktigt är nyckelfaktorer för hög närvaro.
Målet är inte uppnått, närvaron har inte ökat 
(kvinnor oförändrat och män minus 1 procentenheter)

Medelvärdet på elevernas kursutvärderingar ska vara  
minst 4,6.
Eleverna trivs, har bra relationer med sina lärare och upp-
lever att de får det stöd de behöver. Skolorna har genom-
gående en bra lärarkår som är mån om sina elever vilket 
i sin tur påverkar resultatet i utvärderingarna. Konkreta 
faktorer som bidragit till god måluppfyllelse är t.ex. for-
mativt förhållningssätt, elevaktiva arbetssätt och alterna-
tiva examinationsformer. För att nå ännu högre resultat 
kommer skolorna att systematiskt samla in information 
om elevers synpunkter för att snabbare kunna göra för-
ändringar.
Målet är uppnått 4,7 (kvinnor 4,6 och män 4,7)

1 Gymnasiegemensamma ämnen

NORMER, VÄRDEN OCH INFLYTANDE
Medelvärdet på påståendet ”Som helhet fungerar vår skola 
bra” ska vara minst 7,4.
De flesta elever trivs bra på våra skolor. Gymnasieförbundet 
ligger betydligt över medeltalet för riket (7,5). Förbundets 
skolor är en bra arbetsplats för eleverna där de känner 
att de som arbetar på skolan är professionella och kun-
niga. Personal bryr sig om sina elever och är tydliga med 
vilka framgångsfaktorer som gäller för lyckade studier. 
Skolorna arbetar aktivt med arbetet mot kränkande be-
handling, diskriminering och trakasserier vilket skapar 
trygghet och trivsel. Förbundet har tydliga rutiner kring 
skolhälsan och andra stödfunktioner för att skapa en tyd-
lighet och välfungerande skolor. Skolorna genomsyras av 
ett bra klimat i klasserna där lärarna jobbar mycket med 
inkludering och gemenskap, vilket bidrar till ett bra hel-
hetsintryck av skolan.
Målet är uppnått 8,2 (kvinnor 8,2 och män 8,1)

Medelvärdet på påståendet ”I min skola respekterar vi var-
andras olikheter” ska vara minst 7,1. 
Skolan jobbar oupphörligt med alla människors lika vär-
de. Detta ständigt pågående värdegrundsarbete skapar 
en bra stämning med hög acceptans. Skolorna fortsätter 
att vara aktiva med att upptäcka och utreda alla former 
av trakasserier och kränkningar. Våra utbildningar med 
en många gånger heterogen elevgrupp (olika kultu-
rer, språk, bakgrunder, planer för framtiden) kräver stor  
ödmjukhet och öppenhet i vardagsarbetet. Likabehand-
lingsarbetet är mer aktuellt än någonsin och upplevelsen 
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är att fler och fler engagerar sig i frågor inom ämnes- 
området samt ett ökat avståndstagande till icke korrekta 
handlingar individer emellan.
Målet är uppnått 7,9 (kvinnor 7,8 och män 8,2)

Medelvärdet på påståendet ”Mina lärare ser till att det är 
studiero på lektionerna” ska vara minst 6,2. 
Skolorna har en pågående diskussion kring ledarskapet i 
klassrummet och studiero samt dessa faktorers samband 
med hur väl eleverna lyckas i skolan. Flera skolor arbetar 
med klassrumsobservationer och kollegialt lärande där 
pedagogerna återkommande får feedback samt ny kun-
skap kring ledarskapet. Samtidigt förstår de flesta elev-
erna att skolan och undervisningen är viktig och tar ett 
ansvar för ordning och arbetsro på lektionerna.
Målet är uppnått 7,5 (kvinnor 7,3 och män 7,7)

Medelvärdet på påståendet ”Min möjlighet att delta i pla-
neringen av arbetssätt, arbetsformer och innehåll i under-
visningen har varit…” ska vara minst 4,3. 
Lärarna är medvetna om att elevernas delaktighet är 
en framgångsfaktor. Elevernas möjlighet till att planera 
innehållet i undervisningen är dock begränsat. Vissa elev-
er tror att de kan påverka allt, vilket inte är möjligt då de 
nationella examensmålen är mycket styrande och fram-
för allt när det gäller innehållet. Fokus på diskussionen i 
klassrummet får ligga på vilka arbetsformer och arbets-
sätt som ska användas. Framgångsfaktorer som skolorna 
framhåller är en tydlig organisation av de forum eleverna 
kan utöva inflytande.
Målet är uppnått 4,5 (kvinnor 4,4 och män 4,5)

Medelvärdet på påståendet ”Jag känner mig trygg i skolan” 
ska vara minst 8,1.
Den absoluta majoriteten elever upplever skolan som en 
trygg plats. Inomhuskameror, väktare och skollegitima-
tioner har viss effekt vad gäller känslan av trygghet, men 
det är snarare i det dagliga arbetet och på det sättet de 
vuxna arbetar som har långtgående effekter. Vuxna i sko-
lan är tydliga med att det inte är ok att bete sig hur som 
helst och att skolan vill att minsta lilla incident ska kom-
municeras till personal på skolan. De få utsatta eleverna 
ska känna att skolan tar deras situation på allvar och har 
metoder för att göra den bättre. 
Målet är uppnått 8,6 (kvinnor 8,5 och män 8,8)

EN SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND OCH BEPRÖVAD 
ERFARENHET
Ökade kunskaper om hur fjärrundervisning kan organiseras 
och genomföras för att ge elever bästa möjliga undervis-
ning och stöd.
Kunskapen har spridit sig inom förbundet och fler sko-
lor deltar nu i studiehandledning online. Tid för kompe-
tensutveckling har avsatts för att öka kunskaperna kring 
fjärrundervisning. Specialpedagogerna har bedrivit ett 
aktivt arbete för att söka upp och informera berörda 
elever. Användandet är i dagsläget ojämnt fördelat över 
skolorna och Jenny Nyströmsskolan står för en större del 
av de som använder sig av studiehandledning online. 
En handledare, som administrerat och varit en länk till 
Blekinge Integrations- och Utbildningscenter (BIU), som 
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tillhandahåller tjänsten, har varit till stor nytta för det 
fortsatta arbetet att implementera studiehandledningen.
Målet är uppnått

Andelen legitimerade lärare för samtliga lärarkategorier 
ska vara minst 80 procent. 
Vid rekryteringar lägger rektorerna stor vikt vid att an-
ställa lärare med legitimation. Då kravet på legitimation 
för yrkeslärare inte finns är andelen legitimerade lärare 
förhållandevis låg där. Rektorer uppmuntrar alla lärare 
som inte har behörighet att utbilda sig och på detta sätt 
sedan kunna söka legitimation. Det senaste halvåret har 
flera yrkeslärare avslutat sin lärarutbildning och ansökt 
om/fått sin legitimation.
Målet är uppnått 88 procent 
(kvinnor 91 procent och män 83 procent)

Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, 
dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete för att 
ständigt förbättra måluppfyllelsen och resultaten ska öka. 
Rektorerna bedömer att skolorna jobbar med kollegialt 
lärande på ett mer systematiskt sätt än tidigare. Flera oli-
ka projekt och utbildningsinsatser inom enskilda arbets-
lag, både övergripande på respektive skola och/eller på 
förbundsgemensamt initiativ, har gjort det möjligt för  
lärare att samarbeta för att förbättra lärandet för eleverna.
Målet är uppnått

DIGITAL KOMPETENS
Digitala agendan ska genomföras. 
De digitala verktygen utvecklas ständigt och är idag 
en naturlig del i det pedagogiska arbetet. Förbundets 
IKT-pedagoger är aktiva i genomförandet av den digita-
la agendan och många duktiga lärare utvecklar sitt IKT- 
användande. Google classroom har nu blivit en naturlig 
plats för att dela information och material med eleverna. 
Lärare vågar, i högre grad, testa nya verktyg och metoder. 
Det digitala kompetensen har generellt ökat bland alla 
kategorier på skolan men inom områdena källkritik och 
sökning på nätet samt användningen av kompensatoris-
ka hjälpmedel finns det en utvecklingspotential.
Målet är uppnått

ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE – ATTRAKTIV OCH 
KONKURRENSMÄSSIG UTBILDNINGSORGANISATION
Minst 30 procent av gymnasieeleverna prövar att bli UF- 
företagare.
Det är en stor variation mellan programmen och sko-
lorna av hur stor andel av eleverna som använder sig 
av UF:s undervisningsmaterial och prövar hur det är att 
vara egen företagare under ett år. För några av våra ut-
bildningar har rektorerna valt att göra kurser där UF in-
går obligatoriskt och det har gett hög andel UF-företag 
som resultat. Flera branscher ställer krav på genomförda 
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kurser som är relevanta för yrket och dessa program-
fördjupningskurser är inte i första hand avsedda för 
att driva UF-företag. Därutöver önskar många elever 
att läsa in grundläggande behörighet för högskole-
studier eller kurser som ger meritpoäng vid urval till 
högskoleprogram på sina individuella val. Skolornas 
UF-koordinatorer intensifierar sin information och 
marknadsföring av UF i skolan både gentemot elever 
och gentemot lärare. 
Målet är inte uppnått 22 procent 
(kvinnor 22 procent och män 23 procent)

Andelen avslutade kurser inom uppdragsutbildningen 
med minst betyget E ska vara minst 90 procent. 
Resultatet skiftar mycket från utbildning till utbild-
ning. En av anledningarna till lågt resultat är elevernas 
kunskaper i svenska och då särskilt uttalat för nyanlän-
da svenskar. Detta har påpekats för uppdragsgivaren 
och förstärkning av svenskundervisningen har redan 
genomförts. Ett större användande av google class-
room så att alla elever alltid kan följa både sin plane-
ring, inlämnade uppgifter och lärarens bedömning 
av uppgifterna ger eleverna en bra överblick över 
sin framgång i studierna. Förbundet arbetar ständigt 
med utveckling av lärandet för att eleverna ska få mer 
individuell handledning efter sina förutsättningar och 
behov och att de också ska ta mer ansvar för sina stu-
dier. Samarbetet mellan läraren, specialpedagogerna 
och kurator har utvecklats för att diskutera åtgärder 
för enskilda elever i behov av stöd.
Målet är uppnått 90 procent 
(kvinnor 88 procent och män 92 procent)

Det entreprenöriella lärandet i undervisningen ska öka.
Axel Weüdelskolan har utvecklat lärmiljön i flera av  
salarna genom nya möbler som ger möjlighet/tvingar 
fram ett kollegialt lärande för eleverna genom inköp 
av bord där de sitter 5-8 elever per bord. Skolan har 
genomfört fortbildning/utbildning för lärare i entre-
prenöriellt lärandet av professor Mats Lindahl från 
Linneuniversitetet och där varje deltagare har fått 
individuell återkoppling på sina analyser/reflektioner 
samt hur de arbetar med entreprenöriellt lärande i 
klassrummet med eleverna.
Målet är nått

INTEGRATION
Andelen elever som får studiehandledning på moders-
målet ska öka. 
Ökningen är blygsam från en låg nivå föregående 
år men studiehandledning online är på gång och 
rektorer och specialpedagoger/-lärare på skolor-
na sprider informationen till pedagogisk personal 
att möjligheten till studiestöd på modersmål finns.  

Målet är uppnått tack vare samarbetet och tillgången 
till BIU Onlines digitala plattform, arbetsmetoder och  
arbetsprocesser. Eleverna har tillgång till minst 20 oli-
ka språk. Anställningen av en samordnare har under-
lättat kontakter mellan skolans lärare och BIU:s studie- 
handledare i Ronneby. Användandet är i dagsläget 
ojämnt fördelat över gymnasieförbundet och Jenny 
Nyströmsskolan står för en större andel av de elever 
som använder sig av studiehandledning online. Totalt 
sett inom förbundet är det en ökning från 5 procent 
till 14 procent. På Ölands Gymnasium har eleverna 
tillgång till Studi.se2  vilket gör att de har tillgång till 
handledning på sina modersmål. Skolan har dessut-
om modersmålsstödjare som finns med på hälften av 
alla lektioner.
Målet är uppnått

Andel elever efter avslutad språkintroduktion som nått 
en nivå motsvarande behörighet till gymnasieskolans 
yrkesprogram ska vara minst 24 procent.
Genom ett målmedvetet arbete inom organisationen 
har eleverna erbjudits det som de behöver för att få 
en gymnasiebehörighet. Ett samarbete mellan lärare, 
studie- och yrkesvägledare och elevhälsateamet gör 
att eleverna når ökad måluppfyllelse. De inblandade 
har en samlad syn på eleverna och vad som bäst gyn-
nar dem samt flexibilitet.
Målet är uppnått, 30 procent 
(kvinnor 24 procent och män 32 procent)

De med Skolverket avtalade åtgärderna inom projektet för 
riktade insatser för nyanländas lärande ska genomföras.
Förbundet har genomfört de delar som var planera-
de. Då insatserna i mångt och mycket har riktat sig 
mot personal som arbetar med nyanlända elever har 
personalen på språkintroduktion deltagit i flertalet  
insatser, t.ex. utbildning kring kartläggning, utbild-
ning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, läs-
lyft med fokus på nyanlända med kort skolbakgrund. 
Målet är uppnått
2 Webbaserade animerade lektioner skapade av ämnesexperter 
  och filmskapare. Innehållet är baserat på kunskapskraven i åk 
 7-9 och lektionerna är dubbade och textade på de olika språken.



22  | ÅRSREDOVISNING 2017

Rutin för patientsäkerhetsarbetet inom Kalmarsunds 
gymnasieförbund finns dokumenterad i verksam-
hetsplan för elevhälsans medicinska insats (EMI).  
Verksamhetsplanen har reviderats under 2017.

Rapportering av risker, tillbud och negativa händelser 
är en stående punkt på dagordning i EMI:s yrkesnätverk 
som träffas 1 ggr/månad. Under året har det inkommit 
10 avvikelserapporter till verksamhetschefen. 7 av dem 
är relaterade till det digitala journalsystemet PMO. Det 
har varit inloggningsproblem, problem med funktionen 
i kringutrustning samt driftsavbrott. I samband med byte 
av datorer uppstod också problem med uppkoppling 
mot PMO. Alla skolsköterskor uppmanas att skicka kopia 
på avvikelser till systemansvarig på Barn- och ungdoms-
förvaltningen i Kalmar kommun för information. Möte 
med systemleverantören genomfördes våren 2017. I det 
mötet påtalades brister och det ställdes krav på åtgär-
der. Kvalitetssäkring av interna rutiner måste förbättras 
vid byte av hårdvara och kringutrustning för att mini-
nera störningar i verksamheten. Två avvikelser handlar 
om uppvaccinering enligt det nationella vaccinations-
programmet där registrering saknades från avlämnande 
grundskola. Verksamhetschefen hos aktuell huvudman 
har fått information om detta. Vid uppvaccineringen gavs 
ett annat vaccin än det som skolläkaren ordinerat. Skollä-
karen har utrett frågan och ordinerat en kompletterande 
vaccinering. Eleven har inte drabbats av någon allvarlig 
vårdskada i samband med händelsen. Eleven, som är 
myndig, har fått information om händelsen och har fått 
kompletterande vaccination. En avvikelse handlar om 
remisser inkomna från Barn- och ungdomskliniken på 
Länssjukhuset i Kalmar, ställda till skolpsykologen inom 

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE
elevhälsan/EMI. Kliniken har fått information om elevhäl-
sans ärendegång, skolpsykologens bedömning i frågan, 
samt att elevhälsan inte är remissmottagare. Utökning 
av skolsköterskeresurs har skett på Jenny Nyströms- 
skolan. Den verksamhetsspecifika metodboken revideras 
löpande för att överensstämma med aktuell lagstiftning 
och underlätta i det dagliga arbetet. En länsövergripan-
de metodbok är framtagen och tillgänglig för gymnasie- 
förbundets skolhälsovård. Samordnande skolsköterskor 
och skolläkare i länet träffas 1 gång per termin.

Under året har en vaccinationsmottagning inrättats på 
Jenny Nyströmsskolan. Vaccinationsmottagningar finns 
nu på Lars Kaggskolan, Ölands gymnasium och Jenny 
Nyströmsskolan. Skolsköterskorna har, med hjälp av tolk, 
tidiga ankomstsamtal med nyanlända elever där bl.a. 
vaccinationsstatus och vaccinationsplanering fastställs.
Vaccinationsordination görs av skolläkare. Rutiner för  
säker hantering finns och följs. Alla vaccinationer  
dokumenteras i PMO och Inera. Samtliga elever inom 
fordonsprogrammet och byggprogrammet/måleri har 
genomgått spirometriundersökning och obligatorisk 
läkarbedömning. Eleverna inom vård- och omsorgs- 
programmet samt barn- och fritidsprogrammet är, enligt  
rekommendation från socialstyrelsen och krav från  
Kalmar kommun, screenade för tuberkulos inför praktik 
i kommunal verksamhet. Samtliga elever på nationel-
la program erbjuds ett hälsobesök i enlighet med skol- 
lagen. Antalet genomförda hälsobesök ska, enligt verk-
samhetsplanen uppgå till 75 %. Målet är uppnått.

All personal inom EMI har adekvat utbildning och arbe-
tar utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
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Skolläkaren har yrkesspecifik kompetens och är fullt 
behörig för uppdraget. Utöver sin grundutbildning 
har samtliga skolsköterskor en specialisering för  
arbete inom skolan inklusive vaccinationsbehörig-
het. Samtliga skolsköterskor deltar i den årligen åter-
kommande Skolsköterskekongressen som anordnas 
av Riksföreningen för skolsköterskor. Styrelsen för 
Kalmarsunds gymnasieförbund lägger stor vikt vid 
att säkerställa att all personal inom EMI får kontinu-
erlig och likvärdig fortbildning för att upprätthålla 
lagstadgat kompetenskrav kopplat till legitimerade 
yrkesgrupper. EMI:s nätverksträffar har innehållit fort-
bildningsinsatser inom Essence3 drogförebyggan-
de arbete, nyanländas mottagande och skolgång, 
barn- och ungdomar med självmordstankar, smitt-

3 ESSENCE (early symptomatic syndromes eliciting neuro- 
 develop mental clinical examinations) är en samlingsterm för  
 alla de tillstånd med tidigt debuterande beteendeproblem och/ 
 eller kognitiva svårigheter som leder till konsultation hos en  
 mängd olika specialister, som ofta inte har något nära  
 samarbete med varandra.

skydd och pedagogisk miljö enligt neuropsykiatrin. 
Nätverket har fått information från områdespolisen 
om aktuellt läge kring droger och riskbeteende hos 
ungdomar i närområdet. Nätverket har haft besök av 
Barn- och ungdomshälsan, ABC-enheten , Alkohol- 
och drogmottagningen samt psykosomatiska teamet 
från Barn- och ungdomskliniken. EMI har haft två 
utvecklingsdagar med temat arbetsmiljö och stress-
hantering samt bemötande av elever med ångest- 
problematik. Skolsköterskorna har regelbunden 
handledning av legitimerad psykolog. 

Elever och närstående involveras i patientsäkerhets-
arbetet genom samråd vid akuta ärenden där med-
givande alltid krävs från vårdnadshavare/myndig elev 
vid planering och genomförande av åtgärder. Dialog 
förs med vårdnadshavare/myndig elev, rektor och  
övrig elevhälsa vid enskilda elevärenden.
Samtliga mål i verksamhetsplanen är uppnådda
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PERSONALOMSÄTTNING
Under 2017 slutade 46 medarbetare sin anställning inom 
förbundet, år 2016 slutade 45 medarbetare. 35 medarbe-
tare slutade på egen begäran, en ökning med två med-
arbetare sedan föregående år. Avgångsorsak pension/
sjukersättning minskade med en medarbetare. Dock ser 
förbundet en ökning i pensionsprognosen de komman-
de åren. 

En naturlig personalomsättning kan i viss mån vara posi-
tiv då det kan bidra till utveckling för verksamheten. Om 
personalomsättningen är för hög kan den dock leda till 
ett stort kompetenstapp och kostnader i samband med 
rekrytering och upplärning av ny personal. I jämförelse 
med riket 2016 ligger gymnasieförbundet på ungefär 
samma nivå när det gäller den totala personalomsätt-
ningen. 

PENSIONSPROGNOS
Då medelåldern i förbundet är relativt hög, 48 år 2017, 
står verksamheten inför stora utmaningar vad gäller pen-
sionsavgångar och nyrekryteringar de kommande åren. 

PERSONALFÖRHÅLLANDEN

ANTAL ANSTÄLLDA
Tillsvidare- och visstidsansställda
Under 2017 fortsätter antalet medarbetare att öka.  
I december 2017 har förbundet 617 månadsavlönade 
medarbetare vilket är en ökning med 27 medarbetare 
sedan december föregående år. 

Tillsvidareanställda medarbetare uppgår till 521, jämfört 
med 511 föregående år. 

Antalet visstidsanställda medarbetare är 93 medarbe-
tare, en ökning med 15 medarbetare. En stor del av de 
visstidsanställda består av vikariat för sjukskrivna och 
föräldralediga men även av obehöriga lärare som, enligt 
skollagen, inte får tillsvidareanställas. 

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

Personalförhållanden |

ANTAL ANSTÄLLDA, MÅNADSAVLÖNADE TOTALT KVINNOR MÄN
Antal årsarbetare av månadsavlönade 581 359 222

Antal månadsavlönade 617 379 238

Andel kvinnor/män av månadsavlönade 100 % 63 % 39 %

Tillsvidareanställda 521 330 191

Andel kvinnor/män av tillsvidareanställda 100 % 63 % 37 %

Visstidsanställda 93 49 44

Andel kvinnor/män av visstidsanställda 100 % 53 % 47 %

Timavlönade 2017

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

Medelålder 48 47,8 48,5

Sysselsättningsgrad - tillsvidareanställda

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 96,5 % 96,3 % 96,8 %

PERSONALOMSÄTTNING

2017 
(SNITTANSTÄLLDA

 ACK 520)

2016 
(SNITTANSTÄLLDA 

ACK 496)

ANTAL 2017 ANTAL 2016 RIKET 2016

inkl egen begäran och pension 8,85 % 9,1 46 45 8,8 %

egen begäran 6,73 % 5,9 % 35 33

pension/sjukersättning 2,12 % 1,7 11 12
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Inom en 5-årsperiod (beräkningen utgår från en pen-
sionsålder av 65 år) kommer förbundet att ha 77 (15 % 
av tillsvidareanställda) pensionsavgångar varav 36 (7 % 
av tillsvidareanställda) är lärare. Av totalt tillsvidarean-
ställda lärare är det 10 procent som går i pension inom 
perioden. Inom en 10-årsperiod blir motsvarande siffror 
157 medarbetare (30 % av tillsvidareanställda) pensions-
avgångar varav 99 medarbetare (19 %) är lärare. Av totalt 
tillsvidareanställda lärare är det 25 procent. Med tidigare 
erfarenhet av rekryteringar och antal sökande per tjänst 
bedömer vi att förbundets största utmaningar blir att  
rekrytera rektorer, elevhälsa och framför allt lärare.

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

Konkurrensen om kompetent personal kommer att öka 
och måste mötas med strategiska beslut och handlings-
planer. Förbundet ska erbjuda attraktiva arbetsförutsätt-
ningar både för våra nuvarande och potentiella framtida 
medarbetare. Som ett led i detta har förbundet tagit fram 
ett personalpolitiskt program med utgångspunkt i de 
kärnvärden som vi gemensamt tagit fram i ett varumär-
kesarbete. För att säkerställa rätt kompetens i tillräcklig 
omfattning och utveckla en attraktiv arbetsplats har för-
bundet även tagit fram en kompetensförsörjningsplan 
för att möta de kommande utmaningarna. 

Rekryteringar
Under året har rekrytering fortsatt vara en stor arbets-
uppgift. Under år 2017 annonserade förbundet 94 st 
tjänster externt. Ett par tjänster rekryterades även internt. 
69 av annonserna var kategoriserade under ”pedagogiskt 
arbete”. 

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

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

Andelen medarbetare som uppfyller kriteriet har minskat 
från 45,8 procent år 2016 till 44,6 procent år 2017. Den 
största minskningen har skett hos männen från 57,9 pro-
cent till 54,6 procent.

SJUKFRÅNVARO
Sjukfrånvaro i procent
Sjukfrånvaron redovisas i förhållande till tillgänglig ordi-
narie arbetstid beräknat i timmar. 

Den totala ackumulerade sjukfrånvaron har under 2017 
ökat med 0,3 procentenheter i jämförelse med föregåen-
de år. I relation till medelvärdet för sjukfrånvaro för kom-
muner i riket år 2016 är sjukfrånvaron i förbundet dock 
fortsatt låg. 

Sjukfrånvaro per åldersgrupp
Den största förändringen i sjukfrånvaro per åldersgrupp 
är i åldersgruppen 18-29 där sjukfrånvaron ökat med 1,6 
procentenheter. Ökningen ligger i antalet sjuktimmar, 
inte i antal sjukfall. Då åldersgruppen är liten till antalet 
(16 medarbetare) blir påverkan på totala sjukfrånvaron 
inom åldersgruppen större.

Långtidssjukskrivna
Sjukfrånvaro över 60 dagar, definieras som långtidssjuk-
skrivning. Andelen långtidssjukskrivningar av den totala 
ackumulerade sjukskrivningen är 43,2 %, en ökning med 
7.1 procentenheter i jämförelse med år 2016. Förbundet 
fortsätter att arbeta aktivt med rehabiliteringsprocessen 
och det förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljö-
arbetet.

Friskvård 
Som en del i förbundets hälsofrämjande arbete erbjuds 
förbundets medarbetare möjlighet att välja ekonomiskt 
bidrag (500 kr/termin) för friskvårdsaktivitet eller en frisk-
vårdstimma per vecka beroende på sysselsättningsgrad. 
Under 2017 använde 203 medarbetare friskvårdsbidra-
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FRISKNÄRVARO
2016 ANTAL FRISKA

JAN-NOV 
ANTAL PERSONER

JAN-NOV 
FRISKNÄRVARO

JAN-NOV

Alla 
kön

242 528 45,8 %

Man 110 190 57,9 %

Kvinna 132 338 39,1 %

FRISKNÄRVARO
2017 ANTAL FRISKA

JAN-NOV 
ANTAL PERSONER

JAN-NOV 
FRISKNÄRVARO

JAN-NOV

Alla kön 237 531 44,6 %

Man 100 190 57,9 %

Kvinna 132 338 39,1%
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get vilket motsvarar 32 % av månadsavlönade medarbe-
tare. År 2016 nyttjade 31 % friskvårdsbidraget. 

Arbetsmiljöenheten
Arbetsmiljöenhetens arbete består av att stötta Kalmar 
kommuns förvaltningar, kommunala bolag och andra 
kunder i arbetsmiljöarbetet- att behålla det friska friskt 
och skapa hållbara organisationer. Företagshälsovårdens 
främsta uppgift är att se och fånga upp tidiga signaler på 
ohälsa genom att förebygga och minska alla typer av ris-
ker i arbetsmiljön. 

Under 2017 har Kalmarsunds gymnasieförbunds samar-
bete med Arbetsmiljöenheten främst präglats av före-
byggande och hälsofrämjande arbete.

Totalt har 166 timmar nyttjats varav 54 % innefattat  
förebyggande och hälsofrämjande arbete på grupp-,  
organisations- och individnivå. 20 % av den totala an-
vända tiden har innefattat rehabiliteringsarbete i form 
av bland annat stöd vid avstämning med Försäkrings-
kassan, medicinska kontroller och rehabiliteringsmöten. 
Resterande tid, 26 %, har Arbetsmiljöenheten bidragit 
med konsultation och stöttning via telefon.

Sammanlagt har 38 medarbetare besökt Arbetsmiljö- 
enheten vara 63 % är kvinnor och 37 % är män. 

Från och med 1 januari 2018 har Kalmarsunds gymnasie-
förbund och Arbetsmiljöenheten tecknat ett nytt avtal. 
Det nya avtalet innehåller mer fokus på hälsofrämjande 
och förebyggande arbete. 

Utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete
”När chef och skyddsombud får samma kunskap samtidigt, 
skapas en gemensam bas för arbetsmiljöarbetet. Det ger 
bäst förutsättningar för samverkan i vardagen kring arbets-
miljöfrågor.” – Suntarbetsliv

Under höstterminen har en utbildning i systematiskt ar-
betsmiljöarbete (SAM) för chefer och valda skyddsom-
bud inom förbundet genomförts.

En god arbetsmiljö skapar attraktiva arbetsplatser som 
ger bättre trivsel, lägre sjukfrånvaro och lägre perso-
nalomsättning samt minskad risk för arbetsrelaterade 
olyckor. En god arbetsmiljö medför också engagerade 
medarbetare som bidrar till verksamhetens kvalitet,  
resultat och mål.

Syftet med utbildningen har varit att vi ska bli ännu 
bättre på vårt systematiska arbetsmiljöarbete och  
arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Utbildningen 
har givit skyddsombud och chefer, med Suntarbetslivs  
utbildningsmaterial som bas, en möjlighet att diskutera 
sitt systematiska arbetsmiljöarbete

Utbildningen hölls i samarbete mellan HR, centralt 
huvudskyddsombud och Arbetsmiljöenheten.

Arbetsskador och tillbud
Arbetsgivaren har en skyldighet att utreda orsaker till 
olyckor eller ohälsa som arbetstagare råkar ut för i arbe-
tet för att kunna förebygga och förhindra riskerna i fort-
sättningen. 

Kalmarsunds gymnasieförbund har kända rutiner för 
risk-, tillbuds- och arbetsskadeanmälningar. Under 2017 
har förbundet tagit fram ett eget digitalt verktyg för  
anmälan av tillbud. Syftet är att det ska vara enkelt att 
göra en tillbudsanmälan. Chefen får en kopia av anmälan 
och därmed informationen snabbare. En annan fördel av 
digitaliseringen är att statistik, både på enhetsnivå, och på 
central nivå blir enklare att sammanställa och bidrar där-
med till en bättre översikt över vad som behöver åtgärdas. 
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SJUKFRÅNVARO 
REDOVISNING AV SJUKFRÅNVARO ENLIGT LAGEN OM KOMMUNAL REDOVISNING

NYCKELTAL
JAN 2017 - 

DEC 2017
JAN 2016- 
DEC 2016

RIKSNIVÅ 
MEDELVÄRDE 

2016

1. Totalt sjukfrånvaro ackumulerad 4 % 3,7 % 7,0 %

2. Summa tid med långtidssjukfrånvaro av totala sjuk (60 dagar eller mer) 46,3% 39,2% 48,5 %

3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 4,8 % 4,4 % 7,6 %

4. Summa sjukfrånvarotid för män 2,6 % 2,4 % 4,2 %

5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre 3,5 % 1,9 % 5,8 %

6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år 3 % 2,5 % 6,8 %

7. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 5 % 5,1 % 7,9 %
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Under 2017 har sju arbetsskador rapporterats in till Arbetsmiljöverket. Det är fem färre än föregående år. Ingen av 
arbetsskadorna föranledde sjukskrivning. Den största delen var fallskador (fem stycken). 

Antalet anmälda tillbud under 2017 uppgick till sju stycken. 

Årlig uppföljning av SAM 
Varje år gör arbetsgivaren en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen görs på varje enhet 
men också på en central nivå. Syftet med uppföljningen är att undersöka hur det systematiska arbetet har fungerat 
under året och om det bedrivs i enighet med föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (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 frågorna hänger ihop med föreskriften kring systematiskt ar-
betsmiljöarbete (2001:1). Enheternas enkätsvar sammanställs och diskuteras i de lokala samverkansgrupperna och 
eventuella förbättringar ska sammanställas i en handlingsplan för att sedan genomföras och följas upp.

Uppföljningen för 2017 visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs tillfredsställande. Det finns rutiner och 
policys som är kända i organisationen, samverkan upplevs fungera bra, ansvarsfördelningen i arbetsmiljöarbetet är 
tydlig och samarbetet med Arbetsmiljöenheten är väl fungerande. Enheterna behöver arbeta vidare med att integre-
ra det systematiska arbetsmiljöarbetet i planering och uppföljning av verksamheten. Elevskyddsombudens del i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet behöver också förtydligas och förstärkas. 

| Personalförhållanden
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Elevernas försthands val/Organisation |

PROGRAM LÄSÅR 2017/2018 ORGANISA-
TION

BEHÖRIGA 
1-A 

HANDSVAL

ANTAGNA 
EFTER 

RESERVANT.
Barn- och fritidsprogrammet, JN 68 59 63

Bygg- och anläggingsprogrammet, LK 52 48 50

El- och energiprogrammet, LK 66 51 49

Ekonomiprogrammet, ST 128 141 158

Estetiska programmet, bild och formgivning, JN 16 11 16

Estetiska programmet, dans, JN 6 5 5

Estetiska programmet, estetik och media, JN 16 13 16

Estetiska programmet, musik, JN 16 11 11

Estetiska programmet, teater, JN 10 10 10

Fordons- och transportprogrammet, LK 20 34 24

Handels- och administrationsprogrammet, ST 26 27 25

Hotell- och turismprogrammet, JN 26 15 21

Hotell- och turismprogrammet, hotell och konferens, gymnasielärling, JN 1 0 0

Hotell- och turismprogrammet, turism och resor, gymnasielärling, JN 1 0 0

Hantverksprogrammet, frisör, LK 18 19 17

Hantverksprogrammet, hår - och makeupstylist, LK 18 15 15

Naturvetenskapsprogrammet, JN 32 30 29

Naturvetenskapsprogrammet, LK 96 112 115

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, JN 44 26 39

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, bageri och konditori, gymnasielärling, JN 1 0 0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, kök och servering, gymnasielärling, JN 1 1 1

Samhällsvetenskapsprogrammet, ST 128 141 128

Samhällsvetenskapsprogrammet BET ledarskap och idrott, ST 32 27 32

Samhällsvetenskapsprogrammet BET räddning och säkerhet, ST 32 32 32

Teknikprogrammet, LK 96 119 127

VVS- och fastighetsprogrammet, LK 14 14 12

Vård- och omsorgsprogrammet, JN 34 31 32

998 992 1 027

ELEVERNAS FÖRSTAHANDSVAL/ORGANISATION
 EXKL GYMNASIESÄRSKOLAN OCH INTRODUKTIONSPROGRAMMEN
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER FRÅN VÅRA 
SKOLOR/ENHETER 2017
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AXEL WEÜDELSKOLAN & MJÖLNERGYMNASIET

Verksamhetsberättelser - Axel Weüdelskolan & Mjölnergymnasiet |

Från och med hösten 2016 tillhör Mjölnergymnasiet i 
Torsås en av Axel Weüdelskolans skolenheter. 

EKONOMISKT UTFALL 
Axel Weüdelskolan gick in i budget 2017 med en finan-
sierad budget. Ny intern överenskommelse är under 
2017 gjord avseende hyran mellan gymnasiesärskolan 
och Axel Weüdelskolan. Stagneliusskolan som fram till 
och med vårterminen 2017 hyrde en lokal på skolan har 
lämnat lokalen. Totalt sett minskas skolans hyresintäkter 
med 0,8 mkr för året. Även vaktmästarens fördelning i 
tjänst har justerats och belastar skolan med ytterligare 
0,2 mkr mot budget.
 
Hur statsbidraget för satsningen ”Rätt till komvux” ska 
hanteras diskuterades under våren. En fördelning av 
statsbidraget mellan enheterna (Axel Weüdelskolan och 
Kunskapsnavet) har beslutats i styrelsen för vuxenutbild-
ning. Axel Weudelskolan har inte fullt ut kunnat nyttja 
dessa medel då fördelningen blev klar vid halvårsskiftet 
och de först då kunde starta upp nya satsningar. Verk-
samheten visar vid årets slut ett överskott om 1,5 mkr.
 
Debiteringen avseende utförd undervisning för elever 
på SFI (svenska för invandrare) inom etableringen är ofta 
svår att prognostisera då antalet nya elever är svår att 

MJÖLNERGYMNASIET 
BYGGD: År 1993
ANTAL SKOLENHETER: 1
ANTAL PERSONAL: 5
ANTAL ELEVER:  Komvux  70 
UTBILDNINGAR: Svenska för invandrare (SFI), Lärvux
SKOLLEDNING: Richard Berkeby

förutsäga. Det har under året varit fler etableringselever 
än vad skolan trodde vid årets start och posten visar ett 
överskott om 2,4 mkr.
 
Mjölnergymnasiet gick in i budget 2017 med en finansie-
rad budget. Verksamheten för SFI och Lärvux i Torsås re-
sulterar i ett överskott om 0,1 mkr. Detta tack vare mindre 
intäktsposter avseende såld verksamhet.

Diskussioner angående nuvarande lokalers nyttjande 
pågår och gymnasieförbundet har träffat representanter 
från Torsås kommun under året för att definiera gym-
nasieförbundets behov och ändamål med nuvarande 
lokaler. Framtida lokaler för SFI och Lärvux, vilka Torsås 
kommun ska tillhandahålla, har också diskuterats. Ännu 
är inga beslut tagna.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN 
Kunskap, utveckling och lärande 
Genomsnittligt jämförelsetal på avslutade kurser inom vux-
enutbildning ska vara minst 12,1.
Skolan har nått målet. Det som gynnar resultatet är att 
eleverna har bra tillgång till datorer under skoltid och 
google classroom används i de flesta gymnasie- och  
yrkeskurser vilket främjar det formativa lärandet. Många 

AXEL WEÜDELSKOLAN 
BYGGD: År 1997
ANTAL SKOLENHETER: 2 
ANTAL PERSONAL:  59
ANTAL ELEVER: 977
UTBILDNINGAR: Grundläggande vuxenutbildning, gymna-
sial vuxenutbildning, Svenska för invandrare (SFI), Lärvux, 
Uppdragsutbildningar.
SKOLLEDNING: Richard Berkeby & Kenneth Johansson
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| Verksamhetsberättelser - Axel Weüdelskolan & Mjölnergymnasiet

lärare jobbar i stor utsträckning med entreprenöriellt  
lärande och förklarar för eleverna att det finns en positiv 
koppling mellan närvaro och betyg. Faktorer som påver-
kat resultatet negativt är att elever har dåliga erfaren-
heter av skola och har misslyckats i tidigare studier. Flera 
elever är splittrade mellan studier och arbete och andra 
elever använder studierna som inkomstkälla och nöjer 
sig med lägre betyg. Det faktum att många elever inte 
har svenskan som modersmål gör det svårt för dem att 
nå de högre betygen.

Skolan kommer att utveckla användandet av digitala 
självrättande prov för att eleverna ska få en bra självinsikt 
i sin bedömning av vilken betygsnivå de kan nå. Skolan 
kommer att öka användandet av digitala matriser för for-
mativ bedömning där eleven också kan följa sin egen ut-
veckling och lärarens bedömning.

Många elever som kommit in på grundläggande vuxen-
utbildning (GRUV) har inte haft tillräckliga förkunskaper 
för att gå där. Detta blir ett stort problem hur skolan ska 
klara av att få igenom eleverna på den tid de har rätt till 
studiestöd. Samarbete med avlämnande skolor har in-
letts och kommer att fördjupas under läsåret.

Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenut-
bildning ska vara minst 87 procent.
Skolan har nått målet. Personalen har arbetat aktivt med 
att se varje individ och vid svårigheter vara tidiga med 
insatser som gynnar elevens progression genom att  
löpande ha enskilda samtal med eleverna kring deras 
studier. En ständig utveckling av arbetssätt gällande  
digitala verktyg har gett positiv effekt.

Även ovan nämnda åtgärder kommer att öka målupp- 
fyllelsen.

Medelvärdet på påståendet ”Mina lärare hjälper mig i skol-
arbetet när jag behöver det” ska vara minst 7,5.
Skolan har nått målet. Många elever erbjuds individuell 
handledning och speciellt i flexkurserna. Axel Weüdel-
skolan kommer att inventera behov av stöd hos eleverna 
där specialpedagog och lärare i början av studierna till-
sammans ska gå igenom hur de kan anpassa för elever 
som har behov av stöd. 

Införandet av entreprenöriellt lärande medför att elever 
studerar i grupp och det naturligt att elev hjälper elev 
och läraren får då mer tid att hjälpa enskilda elever med 
svårigheter. Lärarna arbetar aktivt med att hjälpa elever-
na i deras studier och det finns många forum där elever-
na kan få stöd, t.ex. öppet klassrum, studiehallar och an-
dra stödinsatser. Det råder ett gott klimat i våra klassrum.

Elevernas totala närvaro ska öka. 
Skolan har nått målet. Eleverna på skolan har en  
relativt hög närvaro. Personalen kommer att fortsätta sitt 
arbete med att informera eleverna om vikten av att ta till-
vara på tiden de erbjuds gå i skolan. Skolan arbetar med 
ökad delaktighet i planering av lektionsinnehåll i utföran-
det vilket har positiv effekt på närvaron. I de utbildningar 
där classroom används har uppgifter och ansvar synlig-
gjorts vilket har ökat betydelsen av att delta på lektioner-
na och därmed ökat elevernas motivation till att delta.

Medelvärdet på elevernas kursutvärderingar ska vara minst 4,6.
Skolan har nått målet. Lärarna ger mycket enskild hand-
ledning, är tillmötesgående och flexibla med tider när de 
kan träffa elever. Lärarna försöker uppmärksamma varje 
elev och ger mycket enskild feedback vilket uppskattas 
av många elever.

Normer, värden och inflytande
Medelvärdet på påståendet ”Som helhet fungerar vår skola 
bra” ska vara minst 7,4.
Skolan har nått målet. Arbetet med trivseln ger resul-
tat. Eleven ska känna att det finns ett helhetsperspektiv.  
Skolan har gemensam information för alla nya gymnasie- 
elever var 5:e vecka. Flera uppföljningsenkäter genom-
förs som medför möjlighet till förändringar vid behov. 
Lärarna trivs på Axel Weüdelskolan och detta speglas i 
elevernas bedömning av detta påstående. 

Medelvärdet på påståendet ”I min skola respekterar vi var-
andras olikheter” ska vara minst 7,1. 
Skolan har nått målet. Varje lärare ska vid kursstart gå  
igenom skolans likabehandlingsplan och det har tagits 
fram ett arbetsmaterial material kring den. I de utbild-
ningar som arbetar med entreprenöriellt lärande ges ut-
rymme för kollegialt lärande och samarbete för eleverna 
i kurserna vilket medför en ökad respekt för varandras 
åsikter och olikheter. Skolan jobbar mycket med jäm-
ställdhets- och diskrimineringsfrågor i arbetslag och lä-
rarna tar med sig dessa diskussioner i sina kurser.

Medelvärdet på påståendet ”Mina lärare ser till att det är 
studiero på lektionerna” ska vara minst 6,2. 
Skolan har nått målet. Det sker ett aktivt arbete för att 
det ska råda studiero i klassrummen och att det finns en 
ömsesidig respekt mellan elever och lärare. Det är vuxen-
studier och alla visar respekt för varandras studier. Många 
elever har ett mål att klara studier som de tidigare inte 
har klarat vilket innebär ett fokus på studier  och en lug-
nare miljö och större arbetsro som resultat.

Medelvärdet på påståendet ”Min möjlighet att delta i pla-
neringen av arbetssätt, arbetsformer och innehåll i under-
visningen har varit…” ska vara minst 4,3. 
Skolan har nått målet. På gymnasie- och yrkeskurserna 
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har skolan fem enkäter varje termin. Det är informations-, 
uppstarts-, uppföljnings-, trivsel- och kursutvärdering 
vilket medför att eleverna har stor möjlighet att påver-
ka sina studier. Varje elev ska också få enskilda formativa  
lärandesamtal. Vid uppstartsenkäten tas dessa frågor 
upp och diskuteras med grupp och berörda elever. 

Det entreprenöriella lärandet och användandet av  
google classroom har synliggjort planering, arbets- 
former, innehåll och bedömningar vilket har medfört en 
ökad möjlighet för eleverna att kunna påverka och ge 
synpunkter på alla delar av undervisningen.

Medelvärdet på påståendet ”Jag känner mig trygg i skolan” 
ska vara minst 8,1.
Skolan har nått målet. Det råder en trygghet på skolan 
och det är det hårda arbetet som sker under lektionerna 
med värdegrundsarbetet som gett resultat. Skolan infor-
merar eleverna om respekt, likabehandling, diskrimine-
ring, våld, jämställdhet och åtgärderna från skolans sida 
om detta inte efterföljs.

En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Andelen legitimerade lärare för samtliga lärarkategorier 
ska vara minst 80 procent. 
Skolan har nått målet. Utgångspunkten är att alltid ha be-
hörig och legitimerad personal. Däremot vet rektorerna 
att det är svårt att rekrytera lärare och att det kommer bli 
svårare. Därför är det otroligt viktigt att vara en attraktiv 
arbetsplats. Här kommer det personalpolitiska program-
met fungera som grundstomme och skolan kommer att 
arbeta fram vad som är unikt på Axel Weüdelskolan.

Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, 
dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete för att 
ständigt förbättra måluppfyllelsen och resultaten ska öka.
Skolan har nått målet. Personalen är aktiv och har lust att 
förkovra sig i ny forskning och tillsammans föra dialog 
om hur den kan vara en aktiv del i verksamheten. Skolan 
har många forum där personalen kan träffas och disku-
tera verksamheten. Dessutom arbetar skolan via google 
classroom där information delges samt viktiga dokument 
publiceras. Skolan arbetar med kollegialt lärande mellan 
lärare i form av presentationer med kursupplägg, be-
dömningsmatriser och pedagogiska tips. 

Kompetensutveckling i gymnasieförbundets och Natio-
nellt centrum för andra språks (NC) regi i bemötande av 
elever med annat modersmål och elever från andra kul-
turer vilket har medfört att lärarna har i högre grad tagit 
del av nya vetenskapliga rön. Det har arrangerats KPT- 
dagar på Axel Weüdelskolan kring entreprenöriellt lä-
rande med bl.a. stöd från Linneuniversitetet. Det entre-
prenöriella lärandet både tvingar och ger möjligheter till 
kollegialt lärande både för elever och för lärare.

Digital kompetens
Digitala agendan ska genomföras. 
Skolan har nått målet. De ser en tydlig ökning i digital 
kompetens hos samtliga, både “gamla” och “nya” lärare, 
men det går olika fort beroende på startpunkten och 
eget intresse. Google classroom har nu blivit en naturlig 
plats för att dela information och material med eleverna. 
Lärare vågar, i högre grad, testa nya verktyg och metoder.

Entreprenöriellt lärande – attraktiv och konkurrensmässig utbild-
ningsorganisation
Andelen avslutade kurser inom uppdragsutbildningen med 
minst betyget E ska vara minst 90 procent. 
Skolan har nått målet. Lärarna jobbar med entrepre-
nöriellt lärande i kurserna vilket medför mer kollegialt 
lärande för eleverna då de ska lösa uppgifter i grupp och 
därmed hjälper varandra att nå kursmålen. Skolan har  
infört en policy för hur varje lärare ska arbeta med upp-
gifter och planeringar i classroom så att alla elever känner 
till arbetssättet och alltid kan följa både sin planering, in-
lämnade uppgifter och lärarens bedömning av inlämna-
de uppgifter. Personalen arbetar ständigt på arbetslags-
möten, och i fortbildning med utveckling av lärandet, för 
att eleverna ska få mer individuell handledning i lärandet 
efter sina förutsättningar och behov och att de också ska 
ta mer ansvar för sina studier. Skolan har även utveck-
lat samarbetet mellan specialpedagogerna och kurator  
genom att de nu har möte varje vecka för att tillsammans 
diskutera åtgärder för elever i behov av stöd.
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Det entreprenöriella lärandet i undervisningen ska öka.
Skolan har nått målet. Skolan har utvecklat lärmiljön i 
flera av salarna genom nya möbler som ger möjlighet/
tvingar fram kollegialt lärande för eleverna genom inköp 
av bord där de kan sitta 5-8 elever per bord. Skolan har 
genomfört fortbildning/utbildning för lärare i entrepre-
nöriellt lärandet under ledning av professor Mats Lindahl 
från Linneuniversitetet, där varje deltagare har fått indi-
viduell återkoppling på sina analyser/reflektioner hur de 
arbetar med entreprenöriellt lärande i klassrummet med 
eleverna. Lektioner på gymnasiekurserna ligger numera i 
längre pass (3 timmar) med flexpass i samband med re-
guljära pass. 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
I jämförelse med tidigare år så har Axel Weüdelskolan  
tagit emot fler elever under året då antalet nyanlända 
ökat. Det har också tillkommit fler elever som läser gym-
nasiala kurser för högskolebehörighet. Skolan har erhållit 
statligt stöd inom gymnasiala studier för att tillmötesgå 
det ökade behovet till högskolebehörighet. Skolan har 
ökat personalstyrkan inom bl.a. SFI, SvA och Ma. Skolan 
har också utökat sina lokalytor genom att överta uthyrda 
klassrum.

Behovet av flexibelt lärande har inneburit investeringar 
i lärmiljön som möjliggjort mer entreprenöriellt lärande 
med bl.a. kollegialt lärande även för eleverna. Skolan har 
investerat i fler digitala verktyg exempelvis chromebooks 
och interaktiva tavlor. Skolor runt om i Sverige har fått 
upp ögonen för lärandet i  verksamheten och det har 
skett en del besök.

Skolan har kontinuerlig utbildning under året vilket gett 
eleverna möjlighet att studera under sommaren. Eleven 
ges genom detta möjlighet att snabbare nå målen. 

Personalen arbetar kontinuerligt och med aktiva hand-
lingar utifrån skolans verksamhetsplan med de priorite-
rade målen inom förbundet. 

Som ett led i att vara en attraktiv arbetsplats har skolan 
satsat på en god personalpolitik. Några exempel är  
personalaktiviteter, uppmuntran till friskvård (inköp av trä-
ningsredskap) och gemensam fika innan konferenserna.

Personalen har ett stort engagemang som bl.a. visar sig 
genom olika VUF-projekt  som till exempel nya lärmiljöer, 
studiehallar och digital kompetens.

Olika fortbildningsinsatser har genomförts inom bl.a. 
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, svenska som 
andraspråk, litteracitet, matematik, specialpedagogik 
och entreprenöriellt lärande.

Utifrån elevens behov/förutsättningar har skolan anställt 
en kurator. Syftet är att ge ökat stöd till elever med spe-
ciella behov genom mer resurser för att skapa förutsätt-
ningar för lärare att arbeta tillsammans med elevernas 
måluppfyllelse.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Axel Weüdelskolan kommer att fortsätta sitt arbete 
med att få all personal att arbeta för att verksamhetens  
kvalité ska förbättras. Skolan vill skapa en miljö för elev-
ens livslånga lärande som ger studieglädje, ökad kompe-
tens och självtillit. I kombination med att eleven får möta 
människor i alla åldrar och med varierande yrkes-, studie- 
och livsbakgrund uppstår en speciell dynamik vilket ger 
mycket goda förutsättningar för elevernas lärande.

Skolledningen förutspår en ökad tillströmning av elev-
er vilket kommer att innebära ett ökat behov av lokaler.  
Viktigt är att skolan har lokaler/lärmiljöer som är anpassa-
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de utifrån det entreprenöriella lärandet och den digitala 
agendan. 

Axel Weüdelskolan kommer att fortsätta att arbeta 
med det personalpolitiska programmet och dess im-
plementering. Skolan kommer att satsa på att utö-
ka antal kurser tillsammans med ett bra kvalitets- 
arbete och en fortsatt satsning på kompetensut-
veckling inom bla. NC (Nationellt centrum), SVA,  
litteracitet och entreprenöriellt lärande. Kollegialt läran-
de genom tex. språkverkstad, NO-verkstad och studie- 
hallar kommer att genomföras, samt utveckling av lär- 
miljöer för att skapa fler möjligheter till arbete i grupp 
med syfte att ge ökad trygghet och trivsel på skolan.

Skolan planerar utökad användning av olika digitala 
verktyg och hur de ska arbeta med dessa. Även samver-
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kan med IKT-pedagogerna i form av arbetslagsbesök, 
lektionsbesök, skolledningsmöten och omvärldsanalys 
planeras.

För att skapa engagemang och glädje på skolan så tän-
ker skolledningen satsa på personal- och elevaktiviteter 
tex. musikfest, luciafirande och kursavslutningar, likaså 
gemensam fika innan personalkonferenserna. Vid varje 
uppstart träffar lärare och skolledning de nya eleverna 
och informerar om skolans verksamhet och specifikt sko-
lans arbete kring respekt, diskriminering och jämställd-
het utifrån den mångfald som finns.

Skolans utveckling ser lovande ut och elevantalet ökar. 
Skolledningen ser fram emot ett spännande och utveck-
lande arbetsår.
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JENNY NYSTRÖMSSKOLAN

BYGGD: År 1992
ANTAL SKOLENHETER: 4
ANTAL PERSONAL: 205
ANTAL ELEVER:  936
UTBILDNINGAR: Barn- och fritidsprogrammet, estetiska  
programmet, hotell- och turismprogrammet, introduktions- 
program, naturvetenskapsprogrammet, restaurang- och  
livsmedelsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet,   
gymnasiesärskola, uppdragsutbildningar
SKOLLEDNING: Anna Olsson, Helena Swahn Håkansson, Mats 
Insulander, Claes Rinaldo.

EKONOMISKT UTFALL
Jenny Nyströmsskolan gick in i 2017 med en kostyman-
passning på 11,7 mkr. Underskottet beror på att skolans 
program med undantag för barn- och fritidsprogrammet 
samt vård- och omsorgsprogrammet har en för låg elev-
volym för att bära sina kostnader. Årets ekonomiska utfall 
hamnade slutligen på drygt -4,7 mkr vilket är en bety-
dande förbättring utifrån den ingående besparingen 
skolan stod inför. Skolans kostenhet förbättrar resultatet 
med drygt 0,7 mkr. 

Nya hyresavtal och omfördelning av vaktmästartjänst är 
ekonomiska åtgärder som bidragit till sänkta kostnader 
med motsvarande drygt 1 mkr för 2017. Samtidigt gene-
rerar skolans olika ämnes- och programkonton ett över-
skott på totalt sett drygt 0,7 mkr. En annan stor kostnads-
post är nettokostnaden för särskoleelevers taxiresor. Den 
beräknade nettokostnaden landar på drygt 0,8 mkr lägre 
mot den budgeterade. 

Tilldelade medel från Skolverket för riktade insatser mot 
nyanlända har inneburit finansiering av såväl arbetsin-
satser och kompetensutveckling för den personal som 
under året varit delaktig i projektet. Tillsammans med 
ökad samläsning, samt att ersättningen vid tjänstledig-
heter och sjukskrivningar inte ersatts fullt ut innebär 
sammantaget att personalkostnaderna är 1,9 mkr lägre 
mot budget. 

Ett förbättrat resultat speglas även av ökade intäkter. In-
tresset för de vuxenutbildningar skolan erbjuder inom 
restaurang- och livsmedelsprogrammet samt barn- och 
fritidsprogrammet förbättrar resultatet med ca 1,5 mkr.  
Gymnasiesärskolans fritids/korttidstillsyn har även under 
hösten fått in fler elever och förbättrar resultatet med ca 
0,7 mkr.  

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN
Kunskap, utveckling och lärande
Minst 86 procent av eleverna på yrkesprogram ska erhålla 
examensbevis.
Skolan har nått målet. Skolan har de senaste åren en sti-
gande andel elever på yrkesutbildningarna som tar exa-
men. Resultatet kan för några program härledas till ökad 
närvaro. Ett gott mentorskap är ett måste om andelen 
examensbevis ska ligga kvar på denna nivå.

Jenny Nyströmsskolan har arbetat med tidigare  
resultatuppföljningar och arbetar proaktivt med extra  
anpassningar och stöd. En bättre systematik och ett 
bättre samarbete mellan elevhälsan – lärare – SYV har 
utvecklats. På barn- och fritidsprogrammet (BF) och vård- 
och omsorgsprogrammet (VO) ser skolan att starten av  
”Öppet EHT”4  gynnade inlärningen genom att få en sam-
hörighet mellan elev, lärare och elevhälsa. Detta ledde till 
förbättrade resultat, bl.a. har fler elever gått från betyget 
F till E. Dessutom har lärarna systematiskt utvecklat det 
formativa arbetssättet så eleverna stimuleras att inte nöja 
sig med F eller E. 

4 Lärare får regelbundet en möjlighet att träffa elevhälsan och rektorer.
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Elevhälsan måste bli en mer strategisk resurs för skolan 
och lärarna behöver arbeta med det förebyggande arbe-
tet som ska stödja elevernas utveckling mot utbildning-
ens mål. Elevhälsan har tidigare arbetat i första hand med 
åtgärdande insatser, vilket blir ett fokus på att ”reparera 
misslyckande” istället för att förebygga. Skolan kommer 
att prioritera tidiga resultatuppföljningar och arbeta 
proaktivt med extra anpassningar och stöd. 

Skolan har satt in resurser på karaktärskurser som stödjer 
elever som känner att de har svårigheter med dessa kur-
ser. Ett ytterligare sätt är att förlänga undervisningen för 
vissa enskilda elever och detta kommer skolan att fort-
sätta med. 

Det nya systemet med lovskolor och en ökad tillgänglig-
het av resurser i form av ett inkluderande arbetssätt från 
speciallärare har gett positiva resultat. Till skolans “nya” 
studiehall ska alla elever känna sig välkomna oavsett  
vilket betyg de siktar på. 

Minst 91 procent av eleverna på högskoleförberedande pro-
gram ska erhålla examensbevis.
Skolan har inte nått målet. Närvaron är en faktor som har 
mycket stor betydelse för lyckade studieresultat. Höjs 
elevernas närvaro kommer också elevernas snittbetyg att 
öka. Bra och nära kontakt med vårdnadshavare är ett av 
de viktigaste redskapen i detta arbete. 

En annan faktor är hur skolan kontinuerligt följer upp 
samt sätter in åtgärder i tid som, i sin tur, ger önskad  
effekt. Detta arbete tillsammans med EHT, mentor,  
undervisande lärare samt program- och ämneslag  
behöver ständigt utvecklas. En del i detta är att EHT ska 
arbeta mer förebyggande genom skolans s.k. “Öppet EHT”, 
ett forum där undervisande lärare och/eller mentor på 
ett tidigt stadium lyfter elever som riskerar att inte upp-
nå minst E. Skolan inför nya rutiner för uppföljning och  
åtgärder för bristande närvaro. En ny rutin för pedago-
gisk kartläggning implementeras under läsåret. 

Skolan har under de senaste åren haft ett stort fokus 
på det formativa arbetssättet, ett inkluderande förhåll-
ningssätt samt läslyft samtidigt som lärarna utvecklar det  
kollegiala lärandet. 

Att öka elevernas medvetenhet om sitt eget lärande 
och motivation är ännu en faktor som påverkar skolans 
måluppfyllelse. Att på ett tidigt stadium arbeta med stu-
dieteknik, använda sig av de digitala hjälpmedel som  
undervisande lärare utvecklar eller som finns att tillgå 
som programvara, ta emot stöd från EHT teamet samt 
studiehallens resurser behöver utvecklas. 

Andel elever på nationella program som fått examens- eller 
studiebevis inom tre år ska vara minst 83 procent.
Skolan har inte nått målet. Lärare och elevhälsan kommer 
att fortsätta sitt arbete med att stödja de elever som inte 
har nått målen i alla kurser. ”Öppet EHT” med en halvtim-
me i veckan per program ger lärarna möjlighet att utnytt-
ja EHT på ett bättre och snabbare sätt.  Detta ökar också 
elevernas möjligheter att få godkända betyg i sina kurser. 
Fler elever som är i behov av stöd ska följas upp med stöd 
och hjälp i studiehallen.

En relativt stor grupp av de som inte når examen på 3 år, 
behöver mer tid på sig för att nå examen. Analysen visar 
att de saknar godkända betyg endast  i ett fåtal kurser. 
Därför är det viktigt att skolan stärker förutsättningarna 
i just dessa ämnen.

En hel del elever byter program och når därför inte målen 
på 3 år. En bättre och mer strategisk studie- och yrkesväg-
ledning skulle kunna förhindra programbyten.

Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska 
vara minst 14,5.
Skolan når inte målet. Restaurang- och livsmedelspro-
grammet har högre jämförelsetal än riket. Hotell- och 
turismprogrammet (HT) och naturvetenskapsprogram-
met (NA) ligger betydligt under riket medan övriga ligger 
någon eller några tiondelar under rikets värden. Det är 
en relativt stor grupp av eleverna på HT som har behov 
av stöd även utanför skolan vilket gör att skolarbetet på-
verkas. Viktigt att alla elever strävar så långt som möjligt 
och att eleverna utmanas att nå ännu högre i sina studier. 
Skolans åtgärder som beskrivs i ovanstående texter kom-
mer att ge förbättrade resultat på alla program.

Rektors roll som pedagogisk ledare ska utvecklas ännu 
mer med intensifierat arbete för att förbättra medarbe-
tarnas prestationer genom stöd, handledning, coaching 
och formativ återkoppling. 

Minst 66 procent av alla avgångselever ska ha minst bety-
get E i alla kurser.
Skolan har nått målet med marginal. All undervisning ska 
grunda sig på de examensmål varje program har. Skolan 
försöker hitta former för undervisningen där examens-
målen framhålls för att legitimera de kunskapskrav som 
ställs i respektive kurs. Infärgning mellan GGÄ5 -kurser 
och yrkes-/karaktärskurser ger en större förståelse för den 
kunskap som de olika kurserna ska förmedla till eleverna.
Yrkesprogrammens status bland eleverna har minskat 
vid den senaste gymnasiereformen och många elever 
är svagt motiverade för studier. Yrkesprogrammen är 
krävande där eleverna måste ha mycket god läs- och 
skrivförmåga och många gånger en hög social kompe-
5 Gymnasiegemensamma ämnen.

Verksamhetsberättelser - Jenny Nyströmsskolan | 



ÅRSREDOVISNING 2017 |  37 

tens. Flera av eleverna har svårt att nå målen i vissa äm-
nen. Skolan erbjuder numera ”klara kurser” i matematik, 
svenska/svenska som andraspråk och engelska. Dessa 
kurser är en väg till framgång i studierna för elever med 
svårigheter. 

Psykisk ohälsa och sociala problem, tillsammans med 
stress och ångest, är några av de absolut största proble-
men som elever och skolan har att hantera. Det krävs 
ökat samarbete med externa aktörer som t.ex. primär- 
vården och BUP. Skolpsykologen kommer att användas 
som handledare för både elevhälsa och lärare.

Medelvärdet på påståendet ”Mina lärare hjälper mig i skol-
arbetet när jag behöver det” ska vara minst 7,5.
Skolan har nått målet. Skolans lärare har lagt ett stort  
fokus på ledarskapet i klassrummet, i form av hur lärmil-
jön är utformad och hur elevernas kunskap tas tillvara 
och ses som en resurs i lärandet samt hur lärarna kan  
arbeta med elevrespons och elevplacering i klassrum-
met. Men också med att tydliggöra syfte och mål med 
lektionen och uppgifterna samt med att arbeta aktivt 
för närvaro etc. Lärarna har arbetat aktivt med en bred  
palett av extra anpassningar. Likaså har rektors beslut över  
åtgärdsprogram ökat. Starkt fokus har legat på att ut-
veckla samarbetet mellan EHT och lärarna samt att skapa 
inkluderande lärmiljöer i skolan. Bemanningen är för-
stärkt i studiehallen för de elever som har behov av detta.

Elevernas totala närvaro ska öka. 
Skolan har inte nått målet, men en negativ trend är bru-
ten. Närvaron är oförändrad. Utifrån resultatet i trivsel- 
enkäten så är det av yttersta vikt att frågor kring trivsel, 
arbetsro, stöd etc. lyfts. En viktig åtgärd är att fortsätta 
utveckla klassrumsklimatet. Med en god arbetsmiljö där 
eleverna känner sig trygga ökar troligtvis närvaron. Sam-
tidigt är det av yttersta vikt att lektionerna uppfattas som 
meningsfulla och håller hög kvalité. 

En övervägande majoritet av eleverna har en mycket god 
närvaro. Men så är det ett fåtal som brister i sin närvaro. 

Det är dem som skolan måste fånga upp på ett tidigt ske-
de då betyg och närvaro allt som oftast har ett samband. 
Skolan kommer att stärka samarbetet mellan elevhälsan, 
lärarna och eleverna för att utveckla det förebyggande 
och hälsofrämjande arbetet. Idag består arbetet till störs-
ta del av att åtgärda problem som redan uppstått.

Eleverna på IMS består av individer med mycket varierad 
bakgrund. Eleverna har i många fall traumatiska hän-
delser med sig som sätter sin prägel på vardagen och 
inte bara påverkar deras skolgång. Deras skolbakgrund 
skiljer sig och det finns elever som har mycket kort skol-
gång bakom sig och de elever som har en motsvarande 
gymnasieutbildning med sig. Detta kan leda till att elev-
en tycker skolan känns övermäktig, men å andra sidan 
kan den för någon annan kännas meningslös utifrån att 
eleven inte känner att den utmanas och utvecklas. Båda 
sakerna kan påverka närvaron. Under året som gått har 
det också varit en stor oro i gruppen gällande ålders- 
bestämningar, flytt av boende, utvisningar och andra  
yttre faktorer som inte gäller skolan men som gör att när-
varon blir lidande vilket också leder till minskad målupp-
fyllelse. Varje vecka avsätts två timmar med hela arbets- 
laget och EHT gruppen för att på ett tidigt stadie fånga 
upp eleverna och slussa dem vidare till rätt profession 
inom skolan, men även hjälpa till med externa kontakter. 
De externa kontakterna kan utvecklas mer. 

Inom gymnasiesärskolan så finns det en lite annorlun-
da problematik kring frånvaro. Generellt så har eleverna 
mycket hög trivsel och eleverna kommer gladeligen till 
skolan. Med vårt täta samarbete mellan mentor och vård-
nadshavare samt elevhälsan så finns det en väl fungeran-
de organisation kring elevers närvaro/frånvaro. Skolan 
har ett fåtal elever som står för merparten av den ogiltiga 
frånvaron.

Medelvärdet på elevernas kursutvärderingar ska vara minst 
4,6.
Skolan har nått målet. Skolans lärare är välutbildade, en-
gagerade och ser till elevernas behov och sätter deras 
utveckling först. Det är viktigt att skolan fortsätter att 
kontinuerligt utvärdera undervisningen under läsåret för 
att få insikt i vad Jenny Nyströmsskolan behöver förbättra 
och förändra. Rektorerna följer upp resultatet av kursut-
värderingar med lärarna samt gör lektionsobservationer 
för fördjupad kunskap och för att kunna bedriva ett sys-
tematiskt kvalitetsarbete.

Normer, värden och inflytande
Medelvärdet på påståendet ”Som helhet fungerar vår skola 
bra” ska vara minst 7,4.
Skolan har nått målet. Jenny Nyströmsskolan är en bra 
arbetsplats för eleverna där de känner att de som arbe-
tar på skolan är professionella och kunniga. Personal bryr 
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sig om sina elever och är tydliga med vilka framgångs-
faktorer som gäller för lyckade studier. Skolan har tydliga 
rutiner kring skolhälsan, stödfunktioner etc. för att skapa 
en tydlighet och en välfungerande skola. Arbetet med  
likabehandlingsplanen har varit intensivt för att göra den 
känd ute hos eleverna. Skolan är bra på att upptäcka och 
utreda kränkningar vilket skapar förutsättningar för en 
ökad trygghet och trivsel.

Medelvärdet på påståendet ”I min skola respekterar vi var-
andras olikheter” ska vara minst 7,1. 
Skolan har nått målet. Jenny Nyströmsskolan består av 
en många olika program och inkluderar även gymnasie- 
särskolan vilket gör att skolan som helhet känns till-
låtande och accepterande. Skolan jobbar ständigt med 
alla människors lika värde och vidden av våra program 
samt elevsammansättningen från vitt skilda sociala samt 
kulturella sammanhang skapar en bra stämning där  
acceptansen är hög. Skolan kommer fortsätta att vara 
aktiv med att upptäcka och utreda alla former av trakas-
serier och kränkningar. Skolan är bra på detta, vilket ger 
tydliga signaler utåt och inåt i organisationen.

Medelvärdet på påståendet ”Mina lärare ser till att det är 
studiero på lektionerna” ska vara minst 6,2. 
Skolan har nått målet. Lärarna jobbar medvetet med att 
skapa studiero i klasserna och på skolan pågår en dis-
kussion om studieron som en viktig del av ledarskapet 
i klassrummet. Systemet med rektorernas kontinuerliga 
klassrumsobservationer kommer att vidareutvecklas och 
det kollegiala lärande där varje pedagog återkommande 

får feedback samt ny kunskap kring ledarskapet i klass-
rummet fortsätter. 

Skolledningen kommer att arbeta med att tydliggöra 
skolans ordningsregler och samtala mer om vilka ”spel-
regler” som ska genomsyra verksamheten på skolan och 
i klassrummet. 

Medelvärdet på påståendet ”Min möjlighet att delta i pla-
neringen av arbetssätt, arbetsformer och innehåll i under-
visningen har varit…” ska vara minst 4,3. 
Skolan har nått målet. Skolledningen har försökt med-
vetandegöra lärarna på elevernas möjlighet att påverka 
undervisningens upplägg och innehåll. Men samtidigt 
är de nationella examensmålen mycket styrande framför 
allt när det gäller innehållet. Det visade inte minst den 
skolinspektion som genomfördes på barn- och fritids-
programmet under 2017 beträffande hur helhet och 
sammanhang skapas för eleverna på valt yrkesprogram 
utifrån de kunskaper som uttrycks i examensmålen.

Medelvärdet på påståendet ”Jag känner mig trygg i skolan” 
ska vara minst 8,1.
Skolan har nått målet. Mentorerna har ett större samar-
bete med EHT och rektorerna stämmer av i klassen och 
med lärarna hur det är och vidtar åtgärder utifrån detta. 
Lärarna arbetar med ett material på mentorstiden för att 
stärka eleverna både som individer och grupp. Inomhus-
kameror, väktare och skollegitimationer har viss effekt 
vad gäller “känslan av trygghet”, men det är snarare i det 
dagliga arbetet och på det sättet de vuxna arbetar som 
har långtgående effekter. Skolan kommer arbeta mer 
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intensivt med ett av gymnasieförbundets kärnvärden 
“Trygghet ger trivsel”.

En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Ökade kunskaper om hur fjärrundervisning kan organiseras 
och genomföras för att ge elever bästa möjliga undervis-
ning och stöd.
Skolan har nått målet. Andelen elever som använder 
sig av studiehandledningen har ökat. Målet är uppnått 
då kunskapen spridit sig inom skolan och gymnasie- 
förbundet samtidigt som fler skolor deltar i studiehand-
ledningen online nu. Det är i dagsläget ojämnt fördelat 
över skolorna och Jenny Nyströmsskolan står för en stör-
re del av de som använder sig av studiehandledning on-
line. En handledare, som administrerat och varit en länk 
till BIU  online som tillhandahåller tjänsten, har varit till 
stor nytta för det fortsatta arbetet med att implementera 
studiehandledningen.

Andelen legitimerade lärare för samtliga lärarkategorier 
ska vara minst 80 procent. 
Skolan har nått målet. Skolan är en attraktiv arbetsplats 
som ger lärarna bra förutsättningar för att göra ett bra 
jobb. Dessutom har skolan en digital agenda, fortbild-
ningar och kompetensutveckling som håller en hög nivå. 
Skolan har också ett bra samarbete med Linnéuniversi-
tetet som gör det möjligt att tidigt knyta kontakter med 
möjlig framtida personal. 

Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, 
dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete för att 
ständigt förbättra måluppfyllelsen och resultaten ska öka.
Skolan har nått målet. Skolan har tagit ett samlat grepp 
om KPT-dagarna och gjort en satsning på spår som samt-
liga innefattar det kollegiala lärandet. I och med arbetet 
med de olika spåren som samtliga mer tydligt än tidigare 
syftar till att öka det kollegiala lärandet med stöd i ve-
tenskaplig grund och beprövad erfarenhet har det blivit 
en övergripande förbättring. Skolledningen planerar för 
fortsatta insatser samtidigt med en kontinuerlig uppfölj-
ning av arbetet. 

Digital kompetens
Digitala agendan ska genomföras. 
Skolan har nått målet. De digitala verktygen utvecklas 
ständigt och är idag en naturlig del i det pedagogiska 
arbetet. Skolan har en mycket aktiv IKT-pedagog och 
många duktiga lärare som ständigt utvecklar sitt IKT-an-
vändande. Det bedrivs ett aktivt kollegialt lärande bland 
personalen. Det digitala kompetensen har generellt ökat 
bland alla på skolan men inom områdena källkritik och 
sökning på nätet samt användningen av kompensatoris-
ka hjälpmedel finns det en utvecklingspotential.

Entreprenöriellt lärande – attraktiv och konkurrensmässig utbild-
ningsorganisation
Minst 30 procent av gymnasieeleverna prövar att bli UF- 
företagare.
Skolan har inte nått målet. På naturvetenskapsprogram-
met och gymnasiesärskolan är det en hög andel elever 
som har prövat på att vara UF-företagare. På något pro-
gram har UF varit knutet till en viss lärare och därför fal-
ler det tillbaka när den läraren har slutat. Flera branscher 
ställer krav på genomförda kurser som är relevanta för yr-
ket och dessa programfördjupningskurser är inte i första 
hand avsedda för att driva UF-företag. Därutöver önskar 
ett flertal av eleverna att läsa in grundläggande behörig-
het för högskolestudier på sina individuella val. Skolan 
vill genom UF-koordinatorns roll hitta nyckelpersoner på 
programmen och visa på goda enkla exempel för att av-
dramatisera den osäkerhet som finns hos en del lärare att 
driva UF för att öka andelen UF-företag till nästa år.

Andelen avslutade kurser inom uppdragsutbildningen med 
minst betyget E ska vara minst 90 procent. 
Skolan har inte nått målet. Resultatet skiftar mycket från 
utbildning till utbildning. En av anledningarna till lågt 
resultat är elevernas kunskaper i svenska och då sär-
skilt uttalat för nyanlända svenskar. Skolan har påtalat  
denna situation för uppdragsgivaren och förstärkning av 
svenskundervisningen har redan satts i verket, så effek-
ten borde synas vid nästa mätning.

Integration
Andelen elever som får studiehandledning på modersmålet 
ska öka. 
Skolan har nått målet. Andelen elever som använder sig 
av studiehandledning har ökat. Målet är uppnått tack 
vare samarbetet med och tillgången till BIU Onlines  
digitala plattform, arbetsmetoder och arbetsprocesser.  
Skolan har tillgång till minst 20 olika språk. Anställning-
en av en samordnare har underlättat kontakter mellan 
skolans lärare och BIU:s studiehandledare i Ronneby.  
Användandet är i dagsläget ojämnt fördelat över  
gymnasieförbundet och Jenny Nyströmsskolan står för 
en större andel av elever som använder sig av studie-
handledning online. Totalt sett inom förbundet är det en 
ökning från 5 procent till 14 procent.

Andel elever efter avslutad språkintroduktion som nått en 
nivå motsvarande behörighet till gymnasieskolans yrkes-
program ska vara minst 24 procent.
Skolan har nått målet. Genom ett målmedvetet arbete 
inom organisationen för att kunna erbjuda eleverna det 
som de behöver för att få en gymnasiebehörighet. Ett 
samarbete mellan, lärare, studie- och yrkesvägledare 
och elevhälsateamet gör att eleverna når ökad målupp-
fyllelse. Det bidrar till en samlad syn på eleverna och vad 
som bäst gynnar dem samt flexibilitet.
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De med Skolverket avtalade åtgärderna inom projektet för 
riktade insatser för nyanländas lärande ska genomföras.
Skolan har nått målet. Ett bra förbundsövergripande  
arbete där de inom projektets ram har en ansvarig för 
utvecklingsfrågorna gällande introduktionsprogrammen 
(IM). Tydliga mål och en bra dialog med alla inblandade 
parter i projektet. Dessutom har det varit kontinuerliga 
träffar och uppföljningar.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Läsåret 2017-2018 inleddes med en förändrad skol- 
ledning med två nya rektorer och en ny planerare, samt 
en förändrad programfördelning mellan skolans enheter.

Inför läsåret 2017-2018 fattade förbundsstyrelsen  
beslut om att förbundets lärlingsutbildning skulle åter-
föras till respektive yrkesprogram istället för att hållas 
samlad inom ett gemensamt lärlingscentrum på Jenny  
Nyströmsskolan. 

Projektet med studiehandledning online via BIU online i 
Ronneby fortsatte och gick in på sitt andra år. Under året 
har antalet elever som har studiehandledning ökat från 
48 till 114. 

På barn- och fritidsprogrammet (BF) startade socialt  
arbete som en av två inriktningar.  BF samläser delar av 
praktiken med vuxenutbildning för väktare.

Under läsåret infördes det som benämns som "Öppet 
EHT" inom alla enheter på Jenny Nyströmsskolan. I kort-
het innebär det att ett elevteam kopplas till en och sam-
ma rektor utifrån programansvar. Syftet är att lärare ska i 
ett tidigare stadie få stöd av elevhälsoteamets samlade 
kompetens.

Skolan har under året satsat på att förändra klassrum till 
ny lärmiljö, vilket betyder att skolan har fortsatt sitt arbe-
te med att få skolan att anpassas efter samtiden. Skolan 
har numera ett flertal klassrum och en studiehall som 
anpassats till nya förutsättningar och pedagogiska me-
toder. Vilket går hand i hand med skolans kompetensut-
veckling.

Som ett led i att se över organisationen och ekonomin 
togs ett beslut om att marknadsföringstjänsten tas bort 
till kommande år.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Skolledningen planerar införa nya strukturer på arbetslag 
och ämneslag. Det ska bli ett tydligare fokus på pedago-
giska, didaktiska frågor samt det systematiska kvalitets- 
arbetet. I detta arbete ingår också att skapa fler tillfällen 
för arbete i arbetslag och ämneslag. För att optimera 
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tjänster och skapa mer sammansatta arbetslag ska lärar-
na i största möjliga mån undervisa inom ett program.

Lärarnas tjänster i studiehallen ska bli mer sammanhåll-
na. Eleverna kommer att ha tillgång till ämneslärare i ma-
tematik, svenska och engelska vid ett större antal tillfäl-
len och det är samma lärare som finns i studiehallen. 

Jenny Nyströmsskolan ska öka den ekonomiska medve-
tenheten i hela  verksamheten. Ekonomin kommer fort-
sättningsvis också vara en utmaning. Verksamheten ska 
ses utifrån helheten och vad som gemensamt kan göras. 
Lokaler och personal måste användas så optimalt som 
möjligt.

Jenny Nyströmsskolan ser också att det inom en snar 
framtid finns rekryteringsbehov på lärarsidan på grund 
av pensionsavgångar. Detta sker samtidigt som riket 
överlag har ett allt större underskott av lärare. Skolled-
ningen ser att arbetet med att vara en attraktiv arbets- 
givare i detta läge är mycket viktigt. Gymnasiesärskolan 
har stora pensionsavgångar samtidigt som legitima-
tionskrav införs under 2018. Det innebär att skolan måste 
arbeta aktivt med att utbilda behöriga lärare för att ha 
kompetenta pedagoger inför de nya kraven som ställs.
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LARS KAGGSKOLAN

BYGGD: År 1961
ANTAL SKOLENHETER:  4
ANTAL PERSONAL:  183
ANTAL ELEVER:  1360
UTBILDNINGAR: Bygg- och anläggningsprogrammet, 
el- och energiprogrammet, fordons- och transportprogram-
met, hantverksprogrammet, introduktionsprogrammen, 
naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet, vvs- och 
fastighetsprogrammet, uppdragsutbildningar.
SKOLLEDNING: Jonas Hallén, Märit Truuts, Inga Andersson, 
Kristofer Bengtsson

EKONOMISKT UTFALL
Lars Kaggskolan gick in i 2017 med ett sparbeting på 
knappt 2,2 mkr. Det budgeterade underskottet fanns i 
huvudsak på introduktionsprogrammet och då främst 
språkintroduktion. Årets resultat för skolan blev ett  
underskott med ca -0,6 mkr.

Bakgrunden till den ingående besparingen på språ-
kintroduktion beror främst på att möjligheterna till att 
anpassa resurserna i samma takt som ett avtagande 
elevantal inte varit möjligt. Detta beror dels på efter-
släpning av kostnader när det gäller lokaler som istället 
styrs av hyreskontrakt men även av att resursbehovet av  
personal, trots färre elever, inte minskat. Behovet av små  
undervisningsgrupper har snarare ökat. 

Skolverket har tilldelat huvudmannen medel för rikta-
de insatser mot nyanlända. Detta har inneburit att flera 
inom introduktionsprogrammet deltagit i projektet varav 
en viss del av deras arbetsinsats och kompetensutveck-
ling finansierats av dessa projektmedel.  

Antalet utbildningsplatser ökade till höstens antagning. 
Detta för att möta det ökade intresset för både natur- 
vetenskapsprogrammet och teknikprogrammet som  
utökade med en klass i jämförelse med föregående år. 
Även på fordons- och transportprogrammet utökades 
antalet platser. Mellan vår- och hösttermin ökade skolans 
elevantal totalt på nationella programmen med 108 elever. 

Även intresset för de vuxenutbildningar som hantverks-
programmet frisör, bygg- och anläggningsprogrammet 
samt fordons- och transportprogrammet erbjuder är 
fortsatt högt. Tillsammans förbättrar de resultatet med 
ca 0,5 mkr utöver budgeterade intäkter. 

UPPFÖLJNING PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN
Kunskap, utveckling och lärande 
Minst 86 procent av eleverna på yrkesprogram ska erhålla 
examensbevis.
Skolan som helhet har klarat målet. En större del indivi-
danpassad undervisning med fokus på struktur och pla-
nering har hjälpt eleverna. Elevhälsoteamet har i större 
grad jobbat nära eleverna i ordinarie undervisningssitua-
tion vilket bidrar till bra resultat. Andra lyckade åtgärder 
har varit att erbjuda elever lovskolor, undervisning på 
aktivitetsdagar, och att ha extra resurstid i schemat. Att 
tidigt sätta in insatser ger bättre förutsättningar för att 
lyckas och ju längre tid skolan väntar desto större “berg” 
av uppgifter har eleven samlat på sig vilket gör det lättare 
att ge upp.

Minst 91 procent av eleverna på högskoleförberedande pro-
gram ska erhålla examensbevis.
Skolan har nått målet. Eleverna på naturvetenskapspro-
grammet har hög motivation vilket antagligen bidrar 
stort till det goda resultatet på det programmet. På tek-
nikprogrammet är det en oväntad hög andel elever 
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som inte klarar av gymnasiearbetet. Skolan kommer att 
utveckla sin organisation av studiestöd på modersmål för 
att öka måluppfyllelsen. Lärare, elevhälsan och rektorer-
na känner att en ökat inslag av stress och psykisk ohälsa 
påverkar allt fler elevers skolresultat och skolan kom-
mer att fördjupa och förfina arbetet kring elevers stress- 
hantering och psykiska ohälsa.

Andel elever på nationella program som fått examens- eller 
studiebevis inom tre år ska vara minst 83 procent.
Skolan har inte nått målet. Det är framför allt bygg- och 
anläggningsprogrammet samt fordons- och transport-
programmet där eleverna inte klarar att nå utbildningens 
mål inom tre år. Flera av eleverna saknar vissa grund- 
kunskaper och måste därmed ha en plan som sträcker sig 
längre än tre år. Det gäller särskilt de som har svaga kun-
skaper i svenska och/eller engelska. Skolan ska arbeta än 
mer aktivt med elevhälsoarbetet för att påverka elevens 
närvaro i positiv riktning. Här fyller yrkeslärarna en viktig 
roll genom att få eleverna att förstå närvarons betydelse 
för att få, samt behålla, ett arbete.

Vidare är fortsatt och utvecklat kollegialt lärande viktigt 
bl.a. genom att ännu tydligare lyfta de goda exemplen i 
ämnes- och arbetslag. Det finns saker kollegor kan lära av 
varandra. Fortsatt utveckling kring det digitala lärandet 
är också en positiv faktor.

Ytterligare en omständighet som påverkar resultatet  
negativt är de som kommit in på “fel” program och byter 
en bit in i utbildningen. Skolan vill fördjupa samarbetet 
med grundskolans studie- och yrkesvägledare för att öka 
de sökandes underlag inför valet av gymnasieprogram.

Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska 
vara minst 14,5.
Skolan har nått målet och fem av sex program har hö-
gre jämförelsetal än riket. För att nå ännu högre resultat 
vill skolan hitta sätt att motivera yrkeselever som sällan 
siktar på höga betyg. Många av dem tänker att de får en  
anställning bara de har minst betyget E i alla kurser. Skolan  
arbetar med fler verktyg för att tydliggöra för eleverna 
vad som krävs för att nå resultat samt att fler ska sträva 
högre än E. Dessutom kommer skolans åtgärder med 
lovskolor, speciallärare i klassrummet och nya rutiner vid 
lotskonferenser att medföra att elever inte kommer att 
bygga upp ”berg” av oavklarade uppgifter och kurser.

Minst 66 procent av alla avgångselever ska ha minst bety-
get E i alla kurser.
Skolan har nått målet. Skolan har duktiga lärare inom 
programmen som jobbar hårt för att eleverna ska klara 
kurserna. På flera program har undervisningen i hög grad 
individanpassats. Enskilda elever fångas upp genom att 
lärare strukturerar, planerar och ger stöd där det behövs. 

På så vis klarar eleverna sina kurser i högre utsträckning. 
Goda insatser av resurscentrum bidrar till hög målupp-
fyllelse. Där yrkesbranscher ställer krav på elever om 
minst betyget E i alla kurser för att få lärlingsplats eller ett  
yrkescertifikat ökar motiveringen hos eleverna att jobba 
mot godkända betyg i alla kurser.

För vissa elever har en framgångsfaktor i studierna  
varit att fokusera på att de ska bli duktiga inom sitt yrkes- 
område och släppa vissa, enbart teoretiska kurser.  
Genom detta har eleverna växt som individer och kunnat 
stärka sitt självförtroende och sin självkänsla för att lyckas 
i framtida yrkeslivet på bekostnad av fullständiga betyg.

Medelvärdet på påståendet ”Mina lärare hjälper mig i skol-
arbetet när jag behöver det” ska vara minst 7,5.
Skolan har nått målet. Genomgående har skolan en lärar-
kår som är måna om att eleverna ska lyckas i sina studier. 
Även om lärarna ibland upplever att de inte räcker till 
för alla elever då grupperna är stora upplever eleverna, 
i de flesta fall, att de får den hjälp de behöver. Skolan har 
skickliga lärare som förstår sitt uppdrag och vill anpas-
sa sin undervisning efter elevernas behov och förutsätt-
ningar. 

På introduktionsprogrammet arbetar lärare med särskilt 
fokus på de behov som dessa elever har. Lärare har även 
gjort ett aktivt val att arbeta just med dessa elevgrupper 
och arbetet utmärks av engagemang och kompetens.  
Effekten av deras arbete syns här.

Elevernas totala närvaro ska öka. 
Skolan har inte nått målet. Samtliga program ligger på 
oförändrad närvaro eller minskar med en eller ett par 
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procentenheter, förutom på introduktionsprogrammen 
(IM, IMS m.fl.) och hantverksprogrammet (HV), där minsk-
ningen av närvaron är betydande. 

Elever på IMS befinner sig ofta i långdragna asylproces-
ser och skolan upplever att deras mående och hälsa har 
försämrats under vt-17. Många av eleverna har också en 
kortare skolbakgrund samt orsaker som hör samman 
med trauma och flykt under flera år vilket innebär att det 
ibland är svårt att motivera till skolgång. Några elever på 
IM har tidigare varit hemmasittare och under senvintern 
och våren ökade dessa elevers frånvaro. Skolan har infört 
heltidslotsar på IMS, som ansvarar för elevernas studieso-
ciala situation. Deras roll är att snabbt kontakta boende 
och gode män men också att finnas i korridorer m.m. för 
att fånga upp elever som inte är på lektion. Planer finns 
också på att försöka hitta meningsfulla “helhetslösningar” 
till dessa elever, att knyta skola med fritid och där spelar 
lotsarnas arbete med eleverna en viktig roll.

Skolan vill skapa en kultur som står för att utbildning är 
viktigt och att de förstår att närvaro är nära förknippat 
med framgång i studierna. Engagemang och relations-
skapande undervisning med nära samarbete mellan GGÄ 
-lärare och yrkeslärare är ofta det som skapar motivation 
för eleven att vara på plats och inte “missa” något viktigt.

Medelvärdet på elevernas kursutvärderingar ska vara  
minst 4,6.
Skolan har nått målet. Eleverna trivs, har bra relationer 
med sina lärare och upplever att de får det stöd de behö-
ver. Genomgående en bra lärarkår som är mån om sina 
elever vilket i sin tur påverkar resultatet i utvärderingar-
na. Spännvidden av resultatet i de olika kursutvärdering-
arna är stor. Att jobba vidare kollegialt för att förbättra 
undervisningen är en av nycklarna för att nå ännu längre.

Normer, värden och inflytande
Medelvärdet på påståendet ”Som helhet fungerar vår skola 
bra” ska vara minst 7,4.
Skolan har nått målet. Eleverna upplever att de går på en 
bra skola, där personalen är engagerad och duktig. Lars 
Kaggskolans lärare är den största och viktigaste faktorn 
för det goda resultatet för detta mål. Dessutom finns det 
en rad väl fungerande stödfunktioner och en god stäm-
ning på skolan som gör att eleverna trivs.

Medelvärdet på påståendet ”I min skola respekterar vi var-
andras olikheter” ska vara minst 7,1. 
Skolan har nått målet, vilket är ett resultat av långsiktigt 
arbete med lotstider där värdegrundsfrågor tas upp ut-
ifrån de mänskliga rättigheterna, grundlagarna, skolans 
värdegrund och Lars Kaggskolans ordningsregler. Detta 
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kombinerat med väl genomförda aktivitetsdagar ger hög 
måluppfyllelse. Eleverna har en hög acceptans för att alla 
är olika. 

I några fall har det förekommit en språk- och uppträdan-
dekultur som inte har varit acceptabel och inte stämt 
överens med skolans värdegrund. Personalen har talat 
med enskilda elever, klasser och genomfört princip- 
diskussioner i inflytandegrupper kring händelserna för 
att hitta förklaringar och lösningar.

Medelvärdet på påståendet ”Mina lärare ser till att det är 
studiero på lektionerna” ska vara minst 6,2. 
Skolan har nått målet. Skolan har en pågående diskus-
sion kring ledarskapet i klassrummet samt studiero och 
dessa faktorers samband med hur väl eleverna lyckas i 
skolan. Lärare måste klara av att hålla ordning i klassen. 
Skolan har också arbetat med två pedagoger i en klass  
eller i vissa fall delat klasser på två pedagoger. Skolan 
kommer arbeta vidare med att få eleverna att bli medvet-
na om vikten av en bra studiemiljö och att eleverna själva 
kan påverka det i en positiv riktning.

Medelvärdet på påståendet ”Min möjlighet att delta i pla-
neringen av arbetssätt, arbetsformer och innehåll i under-
visningen har varit…” ska vara minst 4,3. 
Skolan har nått målet. Lärarna är medvetna om att elev-
ernas delaktighet är en framgångsfaktor. Elevernas möj-
lighet till att planera innehållet i undervisningen är dock 
begränsat. Vissa elever tror att de kan påverka allt, vilket 
inte är möjligt då skollag, examensmål och kursplaner 
är styrande. Diskussionen i klassrummet ska ha fokus på 
vilka arbetsformer och arbetssätt som används i under-
visningen.

Medelvärdet på påståendet ”Jag känner mig trygg i skolan” 
ska vara minst 8,1.
Skolan har nått målet. Den absoluta majoriteten upplever 
skolan som en trygg plats. De få utsatta eleverna ska kän-
na att skolan tar deras situation på allvar och har metoder 
för att göra den bättre. Vuxna i skolan måste fortsätta att 
upplysa eleverna om att det inte är ok att bete sig hur 
som helst och att minsta lilla incident ska kommuniceras 
till personal på skolan.

En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Andelen legitimerade lärare för samtliga lärarkategorier 
ska vara minst 80 procent. 
Skolan har nått målet. Vid rekryteringar är målet för sko-
lan att alltid anställa lärare med legitimation. I samband 
med de eventuella rekryteringar som kommer att behö-
va göras inför ht-18 kommer frågan i fokus igen. 

Då kravet på legitimation för yrkeslärare inte finns är  
andelen legitimerade lärare förhållandevis låg där.  

Skolan uppmuntrar alla lärare som inte har behörighet 
att utbilda sig och på detta sätt sedan kunna söka legiti-
mation. Det senaste halvåret har flera yrkeslärare avslutat 
sin lärarutbildning och ansökt om/fått sin legitimation.

Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, 
dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete för att 
ständigt förbättra måluppfyllelsen och resultaten ska öka.
Skolan har nått målet. Rektorerna bedömer att skolan 
på ett mer systematiskt sätt än tidigare jobbar mer kol-
legialt. Flera olika projekt och utbildningsinsatser inom 
enskilda arbetslag, övergripande på skolan respektive 
förbundsgemensamma initiativ har gjort det möjligt för 
lärare att samarbeta för att utveckla/förbättra lärandet 
för eleverna. 

Skolledningen arbetar med att ta fram en utvecklings-
plan som beskriver en gemensam pedagogisk grund 
samt arbetet för att implementera en sådan. Detta till-
sammans med ett auskultationsprojekt kommer att  
stimulera till ett ökat kollegialt lärande. 

Digital kompetens
Digitala agendan ska genomföras. 
Skolan har uppnått målet. Lärare bedömer i sin självskatt-
ning att deras digitala kompetens och kunskaper har 
ökat på i stort sett alla punkter enligt IKT-pedagogernas 
analys. Användandet av google classroom som digital yta 
har under året gått från 53 till 86 procent vilket är mycket 
positivt. Att använda datorn som kompensatoriskt hjälp-
medel har marginellt sjunkit under året och det kräver att 
skolan håller i och utvecklar kunskaper om möjligheten 
att arbeta kompensatoriskt med datorn. Positivt är också 
att lärare använder datorn i arbetet med feedback och i 
tydliggörandet av elevernas lärande och mål.

Positivt är att eleverna upplever sig bättre kring att för-
hålla sig källkritiskt och att de upplever sig bättre på att 
dela dokument med till exempel goolge drive jämfört 
med tidigare. När det gäller den del där elever gör en 
självskattning av sin digitala kompetens går det att utläsa 
en ökning av deras digitala kompetens.

Rektorerna har emellertid en känsla av att det råder stor 
ojämnhet inom kollegiet och att många är väldigt dukti-
ga medan andra definitivt har saker som behöver utveck-
las vidare. Det finns behov av ytterligare kompetensför-
stärkning, särskilt gällande nyanställda lärare. Rektorerna 
och IKT-pedagogen planerar för olika utbildningsinsatser 
med särskilt fokus på nyanställda.
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Andel elever efter avslutad språkintroduktion som nått en 
nivå motsvarande behörighet till gymnasieskolans yrkes-
program ska vara minst 24 procent.
Skolan har inte nått målet. Målet är inte nått av den enk-
la anledningen att nyanlända elever på skolan ännu inte 
har kommit så långt, framför allt inte i sina kunskaper i 
svenska. Så som förbundets organisation av språkintro-
duktionen ser ut nu sker de avslutande studierna för att 
eleverna ska nå behörighet till nationella program på 
Jenny Nyströmsskolan.

De med Skolverket avtalade åtgärderna inom projektet för 
riktade insatser för nyanländas lärande ska genomföras.
Skolan har nått målet. Skolan har genomfört de delar 
som var planerade. Då insatserna i mångt och mycket har 
riktat sig mot personal som arbetar med nyanlända elev-
er har personalen på språkintroduktion deltagit i flertalet 
insatser, t.ex. utbildning kring kartläggning, utbildning i 
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, läslyft med 
fokus på nyanlända med kort skolbakgrund. Skolan upp-
lever att det har varit oerhört förmånligt att få ta del av 
insatserna under detta läsår.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
2015-2016 års flyktingströmmar fortsätter att ha konse-
kvenser för skolan. Under 2016 steg mottagandet av ny-
anlända elever från ett 70-tal elever till 250, vilket innebar 
en stor utökning av introduktionsprogrammet språkin-
troduktion. Elevantalet fortsätter att ligga i samma nivå, 
vilket ställer krav på både organisation, möjligheter till 
integration, arbetsmiljö för både elever och lärare samt 
lokaler.

I samband med att huvudmannen tilldelats särskilt rikta-
de medel från Skolverket gällande översyn av utbildning 
för nyanlända samt kompetensutveckling för lärare har 
en större diskussion kring organisation av utbildningen 

Entreprenöriellt lärande – attraktiv och konkurrensmässig utbild-
ningsorganisation
Minst 30 procent av gymnasieeleverna prövar att bli UF- 
företagare.
Skolan har inte nått målet. Eleverna på HV-programmet 
läser entreprenörskap som en obligatorisk kurs och är 
det program som har högst andel UF-företag på skolan. 
För övriga elever finns möjlighet att läsa entreprenad- 
kurserna inom individuellt val eller programfördjupning-
en. Eleverna väljer kurser som ger dem meritpoäng då de  
söker vidare till universitet och högskolor eller yrkes- 
kurser som eleverna anser att de har större nytta av i  
yrkeslivet före UF.

Skolan kommer att fortsätta att erbjuda kursen entrepre-
nörskap inom sin programfördjupning på vissa program 
och inom individuellt val på alla program. Skolans UF- 
koordinator intensifierar sin information och marknads-
föring av UF i skolan. 

På bygg- och anläggningsprogrammet har skolan i år valt 
att köra entreprenörskap i yrkeslärarnas regi, vilket har 
medfört att eleverna i större utsträckning har valt kursen. 
Det viktiga har varit det entreprenöriella lärandet och 
yrkesspecifika projekt för att motivera eleverna att välja 
kursen. Det kommer inte bli fler UF-företag på grund av 
detta då detta inte har varit elevernas mål med utbild-
ningen men fler elever kommer lära sig entreprenörskap 
och företagande.

Andelen avslutade kurser inom uppdragsutbildningen med 
minst betyget E ska vara minst 90 procent. 
Skolan har inte nått målet. Uppdragsutbildningarna på 
bygg- och anläggningsprogramet har varit en stor fram-
gång, vilket dessutom visar sig i resultatet. Eleverna är 
otroligt nöjda och slutför sin utbildning med gott resul-
tat. 

Genomströmningen av de vuxenelever som läser frisör-
utbildningen har varit låg. Kontinuerlig diskussion har 
förts med undervisande lärare och representanter från 
Kunskapsnavet. Upplägget för uppdragsutbildningen 
har förändrats och utbildningen är numera förlagd på 
tre terminer. Dessutom är mer av utbildningen lärarledd 
nu än tidigare, vilket kommer bidra till en högre målupp- 
fyllelse.

Integration
Andelen elever som får studiehandledning på modersmålet 
ska öka. 
Skolan har nått målet. Ökningen är blygsam från en låg 
nivå föregående år men studiehandledning online är på 
gång. Skolledningen och stödfunktionerna i skolan spri-
der information till pedagogisk personal att möjligheten 
till studiestöd på modersmål finns. 
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även gjorts på enhetsnivå. Parallellt med den generella 
översynen har därför vissa organisatoriska förändringar 
genomförts, bland annat har heltidslotsar anställts och 
arbetet har organiserats i mindre arbetslag. 

Naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet 
är fortsatt populära. Till 2017 har antagits fyra klasser på 
båda programmen. Samläsning sker inom NA med JN. 
Detta för att optimera gruppstorlekarna inom inriktning-
arna och programfördjupningarna. Viktigt att detta i god 
tid samordnas mellan skolorna så att gruppstorlekarna 
hålls inom ramarna. Då det var ett stort söktryck till for-
dons- och transportprogrammet beslutades det att utö-
ka klasstorleken, vilket medför att en extra resurs behövs 
i de verkstadsförlagda delarna av utbildningen. Popula-
riteten har även ökat för HV-styling. Elevantalet inom in-
riktningen har ökat och till 2017 har antagits 14 elever. En 
ny frisörutbildning för vuxna startade ht-17. Denna utfor-
mades med ett annat upplägg i jämförelse mot tidigare 
vuxenutbildning.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Tack vare goda elevresultat, hög trivsel och populära pro-
gram förväntas skolan få  en fortsatt god tillströmning av 
elever även kommande år. 

I gymnasieutredningens betänkande finns emellertid fle-
ra åtgärder, riktade mot IM, som kommer att få betydan-
de konsekvenser om och när de genomförs, bland annat 
rätt till heltidsstudier, tidigare införande av undervis-
ning av andra ämnen än svenska, rätt till yrkesspår m.m.  
Betänkandet får också konsekvenser för de nationel-
la programmen, särskilt yrkesprogrammen, som kom-

mer att ge allmän behörighet till högre studier genom  
utökade timplaner. Dessa åtgärder kommer bland annat 
att innebära ett ökat behov av undervisande personal,  
lokaler m.m. Den pågående översynen av utbildningen 
för nyanlända är strategiskt viktig för det fortsatta arbetet 
kring organiserandet av denna utbildning. 

Lars Kaggskolan arbetar vidare med att utveckla den  
fysiska och psykosociala arbetsmiljön för både elever och 
personal. Detta sker genom att utveckla miljön i elevut-
rymmen och salar så att de anpassas till en modern lär-
miljö. 

För ökad trivsel för personalen fortsätter vi anordna  
gemensamma aktiviteter. I linje med huvudmannens 
personalpolitiska program och tidigare genomförd med-
arbetarenkät fortsätter vi också arbetet med att utveck-
la Lars Kaggskolan som en attraktiv arbetsplats. I årets 
trivselenkät är Lars Kaggskolans elever de elever som är 
mest nöjda i hela förbundet oavsett frågeställning.
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STAGNELIUSSKOLAN

BYGGD: År 1933
ANTAL SKOLENHETER: 3
ANTAL PERSONAL: 106
ANTAL ELEVER: 1021
UTBILDNINGAR: Ekonomiprogrammet, handels- och adminis-
trationsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, utbild-
ning för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd.
SKOLLEDNING: Michael Grenstadius, Mari Bredman,  
Stefan Regebro

EKONOMISKT UTFALL
Stagneliusskolan gick in i budget 2017 med en kostym- 
anpassning på 0,2 mkr.
 
Skillnaden i antal elever mellan vår- och hösttermin 
är ett positivt netto om 44 elever. Elevsiffrorna resulte-
rar i ett utökat utrymme på alla program förutom AST- 
enheterna där en större avräkning är gjord i förhållande till 
årets ingående prognoser. Tack vare att grupperna i årskurs 
ett fylls så påverkar det resultatprognosen omgående.
 
Den goda elevtillströmningen leder dock till en diskussion 
angående lokalbehovet. Särskilt då skolan i och med höst-
termin 2017 inte längre nyttjar lokaler på Axel Weüdel- 
skolan samt då AST-enheten ser stora fördelar i att samlas 
i gemensamma lokaler.

Verksamheten för nationella idrottsutbildningar (NIU)  
omfattar hösten 2017, 106 elever. De kostnader som  
redovisas för förbundets alla NIU-elever uppgår till  
3,6 mkr vilket är 0,4 mkr över den extra elevbudget som 
skolorna får för dessa elever. Utfallet är en ordentlig 
återhämtning av NIU-verksamhetens ekonomi som tidi-
gare under året hade en prognos på ett underskott om  
0,9 mkr. Tack vare bidrag till träningsresor och nya rutiner 
avseende skolmåltider så har verksamheten återhämtat 
halva underskottet. 92 % av NIU eleverna går på Stagne-
liusskolans program.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN
Kunskap, utveckling och lärande
Minst 86 procent av eleverna på yrkesprogram ska erhålla 
examensbevis.
Skolan har inte nått målet. Flertalet av eleverna som inte 
nådde examensbevis hade arbete och extremt hög från-
varo från skolan vilket medförde starkt försämrade möj-

ligheter för lärare att nå fram till eleverna och därigenom 
att hjälpa till med att styra upp studier samt studieresul-
tat. För dessa elever var uteblivet studiemedel inget inci-
tament för att närvara i skolan. 

Under läsåret kommer rektor med hjälp av mentorer  
tydligt använda sig av “en väg in”-möten6 för att tidigt 
följa upp elevers måluppfyllelse. Även ska tydliga planer 
kring elever som riskerar att inte nå godkända resultat i 
kurser tidigt upprättas av elevhälsoteamet (EHT) i sam-
band med dessa möten. 

Minst 91 procent av eleverna på högskoleförberedande pro-
gram ska erhålla examensbevis.
Skolan har nått målet. Ett målmedvetet arbete med te-
matiskt och ämnesövergripande upplägg framför allt i åk 
3 gör att elever integrerar arbeten som ingår i flera kurser 
stödjer detta mål. Detta möjliggör fördjupning och hel-
hetstänk samt hjälper elever att klara de svårare nivåerna 
i kurserna i år tre. För ökad måluppfyllelse ska skolan se 
till så att eleverna framförallt i matematik når godkända 
betyg i större utsträckning, detta görs i samverkan mel-
lan undervisande lärare och speciallärare.

6 ”En väg in” möten erbjuds två tillfällen i veckan där lärare som är oroliga
 för en elevs resultat snabbt kan komma i kontakt med skolledning och  
 EHT
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Hela skolan har varit med och utarbetat en helhetsidé 
i den dagliga verksamheten. Den är tänkt att bidra till 
att skolans undervisning utvecklas mot ett mer forma-
tivt-, elevaktivt- och språkutvecklande arbetssätt. Dessa 
grundförutsättningar ska i sin tur bidra till ökad känsla av 
meningsfullhet, engagemang och drivkraft hos eleverna. 
Under innevarande läsår implementerar skolan denna 
helhetsidé.

Andel elever på nationella program som fått examens- eller 
studiebevis inom tre år ska vara minst 83 procent.
Skolan har inte nått målet. Utvärdering och uppföljning 
av förra årets verksamhet har resulterat i att skolan fort-
sätter att erbjuda dubbla pass för stöd och handledning 
på den så kallade studietiden. Samtliga lärare kommer 
att vara tillgängliga under båda passen. Möjlighet till för-
stärkningstid tydliggörs genom att rektor under EHT fattar 
beslut i samtliga elevfall där förstärkningstid är aktuellt. 

Flertalet avhopp som skett på handels- och administra-
tionsprogrammet har gjort att andelen elever som når 
målet är relativt lågt. Många av eleverna som kom in på 
programmet hade inte intresse eller förstod vad pro-
grammet gick ut på och valde därför att lämna. Ekono-
miprogrammet som når målet är ett studieförberedande 
program där eleven mer tydligt har ett mål till högskolan. 
Vissa elever har dock även här insett att programmet inte 
var så som de föreställt sig det och valt att gå till andra 
utbildningar.

Skolan kommer att använda sig av “en väg in”-möten och 
på så sätt fånga upp elever tidigt och snabbt koppla in 
rätt stöd t.ex. speciallärare eller studie- och yrkesvägled-
are (SYV). Genom regelbundna möten med flera funktio-
ner inblandade hoppas skolan att stöd kan sättas in i tid.

Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska 
vara minst 14,5.
Skolan når inte målet. För att höja jämförelsetalet så krävs 
det att skolan framförallt minimerar antalet F. Rektorerna 
kommer att i början av läsåret sammanställa samtliga be-
tyg från elever i år 2 och 3 för att tydliggöra situationen 
för mentorer och EHT. Individuella planer upprättas för 
elever där stöd diskuteras och i vissa fall kan pedagogiska 
utredningar behöva genomföras.

Minst 66 procent av alla avgångselever ska ha minst bety-
get E i alla kurser.
Målet är uppnått. Dock konstaterar rektorerna att det 
fortsatt råder stor skillnad mellan de juridiska könen vad 
gäller måluppfyllelse. Skolan behöver fortsätta arbeta 
med ett normkritiskt förhållningssätt i undervisningen. 

Eleverna måste ges möjlighet i att förstå vad undervis-
ningen går ut på och vad det är som förväntas av dem. 

Innehållet i undervisningen behöver struktureras på ett 
tydligt sätt och följas upp för att eleverna ska förstå det 
innehåll som behandlas. Skolan behöver också uppmärk-
samma och underlätta framgångsrika lärandestrategier.

Skolan kommer att fortsätta med anpassningar i under-
visningen genom att säkerställa att lärarna känner till 
och har förmågan att använda sig av de kompensatoriska 
hjälpmedel de har tillgång till. Den bank av digitala resur-
ser skolan har måste tydliggöras genom att speciallärare 
och specialpedagoger besöker ämneslagen kontinuer-
ligt under läsåret för stöd och handledning.

Medelvärdet på påståendet ”Mina lärare hjälper mig i skol-
arbetet när jag behöver det” ska vara minst 7,5.
Skolan har inte nått målet. Skolledningen har organiserat 
arbetet på skolan så att det finns flertalet möjligheter för 
eleverna att få hjälp. Skolan har både studietid där samt-
liga elever kan gå för att få hjälp och stöd av pedagoger 
vid specifika tider och förstärkningstid där elever, efter 
beslut av rektor, kan få stöd. Skolledningen har dock i 
årets analys gemensamt konstaterat att rummet inte är 
det primära, det är att tänka inkluderande som är det 
som kommer att göra skillnad. För att skapa inkluderan-
de lärmiljöer med anpassningar för elevers individuella 
behov behöver även lärare stöd för att detta ska lyckas. 
Skolan ökar antalet EHT möten till fyra gånger i veckan, 
där pedagogerna kan komma in och diskutera elevären-
den för att få hjälp och stöd. 

Skolan arbetar fortsatt med att utveckla classroom och få 
det så pass fullständigt så att det kan besvara eventuella 
frågor genom tydliga uppgifter. Skolan behöver fortsätta 
prioritera implementering av vår pedagogiska helhetsidé 
där vi t ex arbetar med growth mind set,7  formativt arbe-
te, elevaktiva arbetssätt osv.

Medelvärdet på elevernas kursutvärderingar ska vara  
minst 4,6.
Skolan har nått målet. Faktorer som bidragit till god 
måluppfyllelse är t.ex. formativt förhållningssätt, elevak-
tiva arbetssätt och alternativa examinationsformer etc. 
För att nå ännu högre resultat kommer skolan att arbeta 
mer intensivt med elevinflytande och förändrade arbets-
sätt gällande examinationsformer och formativt förhåll-
ningssätt. Skolledningen kommer att fortsätta samla in 
information för att kunna snabbare och bättre bemöta 
kritik från elever. 

Normer, värden och inflytande
Medelvärdet på påståendet ”Som helhet fungerar vår skola bra” 
ska vara minst 7,4.
Skolan har nått målet. Faktorer som bidragit till målupp-

7 Growth Mindset och Fixed Mindset två begrepp myntade av  
 Professor Carol Dweck
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fyllelsen är arbetet med elevinflytande, alternativa  
examinationsformer, formativt förhållningssätt och elev-
aktiva arbetssätt. 

Medelvärdet på påståendet ”I min skola respekterar vi var-
andras olikheter” ska vara minst 7,1. 
Skolan har inte nått målet. Skolledningen pekar på den 
negativa publiciteten kring kåren och dess sektioner som 
kan ha påverkat resultatet negativt. Elever i allmänhet ser 
inte skiljelinjen mellan skolan och kåren. 

Ett ökat fokus på jämställdhetsfrågor i samhället bidrar 
eventuellt till ett mer kritiskt förhållningssätt, vilket är 
bra. Medvetenheten har ökat gällande skolans likabe-
handlingsarbete såväl bland våra elever som hos våra 
medarbetare. Frågorna är mer aktuella än någonsin och 
skolan upplever att fler och fler engagerar sig i frågor 
inom ämnesområdet samt ett ökat avståndstagande till 
icke korrekta handlingar individer emellan. Resultatet  
visar dock på att skolan fortsatt har mycket att arbeta 
med när det gäller likabehandling. 

Medelvärdet på påståendet ”Mina lärare ser till att det är 
studiero på lektionerna” ska vara minst 6,2. 
Skolan har nått målet. 

Medelvärdet på påståendet ”Min möjlighet att delta i pla-
neringen av arbetssätt, arbetsformer och innehåll i under-
visningen har varit…” ska vara minst 4,3. 
Skolan har nått målet

Medelvärdet på påståendet ”Jag känner mig trygg i skolan” 
ska vara minst 8,1.
Skolan har nått  målet

En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Ökade kunskaper om hur fjärrundervisning kan organiseras 
och genomföras för att ge elever bästa möjliga undervis-
ning och stöd.
Skolan har nått målet. Tid för kompetensutveckling har 
avsatts för att öka kunskaperna kring fjärrundervisning. 
Specialpedagogerna har bedrivit ett aktivt arbete för att 
söka upp och informera berörda elever. Mentorskonfe-
renser och en-väg-in-möten har behandlat frågor kring 
enskilda elevers behov av studiehandledning på moders-
mål. 

Andelen legitimerade lärare för samtliga lärarkategorier 
ska vara minst 80 procent. 
Skolan har nått målet. Rektorerna lägger stor vikt vid att 
få behöriga och legitimerade lärare vid nyanställning-
ar på Stagneliusskolan. Detta har gett ett bra resultat. 
Skolan har haft problem med att få tag i legitimerade 
lärare inom juridik vilket nationellt är en svårighet, dock 
kommer rektor att fortsätta söka lärare med legitimation 

inom det området.

Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, 
dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete för att 
ständigt förbättra måluppfyllelsen och resultaten ska öka.
Skolan har nått målet. De gemensamma satsningar på 
NC8 -projekt och matematiklyft som påbörjats under 
2017 har medfört ett naturligt och strukturerat kollegialt 
lärande. Lärcirklarna för övrig personal har, även de, ska-
pat arenor för ett strukturerat kollegialt lärande som gått 
utanför såväl arbetslag som ämneslag och därmed ökat 
samverkansytorna på ett tvärvetenskapligt sätt.

Digital kompetens
Digitala agendan ska genomföras. 
Skolan har nått målet. Enkäten digital kompetens visar 
att skolans lärare och elever har ökat sin digitala kom-
petens under det senaste året. Genom att förbundet ti-
digt gjorde satsningar gällande digital kompetens så har 
Stagneliusskolan kommit långt när det gäller den digita-
la agendan. Det finns vissa områden som visar ett behov 
av att fokuseras på för att ytterligare kompetensökning. 
Lärare och elever uppskattar sina kunskaper inom använ-
dande av kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen, 
säkerhet och creative commons rellativt lågt.

Entreprenöriellt lärande – attraktiv och konkurrensmässig utbild-
ningsorganisation
Minst 30 procent av gymnasieeleverna prövar att bli UF- 
företagare.
Skolan har inte nått målet. På ekonomiprogrammet och 
8 NC - Nationellt centrum för svenska som andraspråk



50  | ÅRSREDOVISNING 2017

| Verksamhetsberättelser - Stagneliusskolan

handels- och administrationsprogrammet har UF tydliga 
kopplingar till examensmål för utbildningarna, vilket gör 
att det har varit lätt att få in UF kopplat mot gymnasie-
arbeten eller gymnasiekurser som entreprenörskap och 
entreprenörskap och företagande. På dessa program är 
andelen elever som har bedrivit UF-företag högt.

Trots ett målmedvetet arbete på samhällsvetenskaps- 
programmet (SA) tillsammans med UF-koordinator och 
otaliga informationsinsatser är det svårt att få dessa elev-
er att välja aktuell UF-kurs. Ledningsgruppen på skolan 
konstaterar att elever framför UF väljer att fokusera på 
kurser som innebär meritvärdehöjning i slutbetyget. Sko-
lan fortsätter envist att bedriva detta arbete med fokus 
på socialt företagande som vi tror kan vara mer attraktivt 
för SA-elever.

Integration
Andelen elever som får studiehandledning på modersmålet 
ska öka. 
Skolan har nått målet. Det var bara någon enstaka elev 
under förra året, men nu är det ett tiotal elever på gång 
in i systemet med fjärrundervisning via Ronneby. Skolan 
har genom riktad information från specialpedagoger och 
rektorer ökat medvetandegraden hos personalen och 
därigenom fått fler elever på skolan som kan få studie-
handledning på modersmål. 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 
Under 2017 fastställde och förankrade skolledningen för 
Stagneliusskolan en pedagogisk helhetsidé för all perso-
nal. Denna helhetsidé innehåller en rad styrande förut-
sättningar som i sin tur ska leda till ökad måluppfyllelse 
av de prioriterade målområden som politiker i direktio-
nen fastslagit. 

I det utvecklingsarbete Stagneliusskolan bedrev un-
der förra läsåret fanns fokus på att fördjupa reflektion 
och diskussion i kollegiet inom områden som formativt 
förhållningssätt, elevaktiva- och språkutvecklande ar-
betssätt. Utvecklingsarbetet sker alltid med en tydlig ut-
gångspunkt i digitala verktyg.

För Stagneliusskolans del handlar det om att leda läran-
de och att utveckla undervisningen genom att dra nytta 
av digitaliseringens möjligheter. I den processen ingår  
också att ta ansvar för och hantera de utmaningar som 
lärande i en digital värld kan innebära. 

Utöver ovanstående utvecklingsområden prioriterades 
ett utvecklingsarbete gällande inkluderande arbets-
sätt som kommer att fortgå under 2018. En verkligt in-
kluderande, verksam och hållbar skolutveckling kräver 
huvudmannens, skolledarens och personalens delaktig-
het i skolans uppdrag och utmaningar under lång tid. 
Utgångspunkten är att samtliga skolans medarbetare 
måste engageras och inte endast en liten grupp. För att 
nå önskat resultat krävs tydlighet i ledning och i pedago-
giskt ledarskap.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Den förväntade utvecklingen vad avser söktryck till sko-
lans utbildningar är fortsatt hög. Prognosarbetet visar 
på att gymnasieförbundet behöver prioritera arbetet 
med att hitta nya lokaler för skolverksamheten utöver de 
befintliga som finns idag, för att kunna erbjuda utbild-
ningsplats till förväntade sökanden framöver. Även AST- 
enheten förutspår ett högt söktryck och har ett sedan 
länge känt behov av samlade lokaler. 

Den trend ledningen konstaterade redan under förra 
årets antagning avseende elevernas sökmönster ser ut 
att fortsätta. Ekonomiprogrammet är det högskoleför-
beredande program som fortsätter öka. Nytt för i år är 
att skolans yrkesförberedande program, handels- och 
 administrationsprogrammet har fler sökanden än platser 
på programmet. Detta medför även ett ökat rekryterings-
behov, såväl vad gäller lärare som övrig personal.

Skolledningen förväntar sig  att skolans attraktivitet kom-
mer att vara fortsatt stark.
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ÖLANDS GYMNASIUM

BYGGD: År 2003
ANTAL SKOLENHETER: 1
ANTAL PERSONAL: 33 
ANTAL ELEVER: Gymnasiet 51, komvux 140
UTBILDNINGAR: Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 
hotell- och turismprogrammet, Introduktionsprogram, 
Svenska för invandrare (SFI), Lärvux - särskild utbildning för 
vuxna, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxen- 
utbildning, uppdragsutbildningar.
SKOLLEDNING: Karin Hovmark

EKONOMISKT UTFALL
Ölands Gymnasium gick in i budget 2017 med ett över-
skott om 0,3 mkr.

På grund av den minskade elevkullen på Introduktions-
programmet språkintroduktion (IMS) så har skolan under 
året minskat sitt utrymme med 2,7 mkr. På Restaurang- 
och livsmedelsprogrammet går en elev i årskurs tre. Verk-
samhetsavtalet med Halltorp löper fram till sommaren 
2018 då den sista eleven på nämnda program lämnat 
skolan. Den gymnasiala verksamheten på skolan visar vid 
slutet av 2017 upp ett negativt resultat om -0,5 mkr. Sko-
lan har alltså kunnat anpassa resurserna på ett bra sätt 
trots minskningen av antal elever.
 
Trots en återbetalning till YH-myndigheten, avseende 
antal elever på köksutbildningen inom YH, är utfallet 
för vuxenverksamheten på skolan ett positivt utfall om 
1,7 mkr. Detta tack vare framför allt det överskott som 
SFI-verksamheten levererar (2,3 mkr) beroende på ett bra 
inflöde av nya SFI-elever. Överskottet kan även hänföras 
till övriga statsbidrag som fram tills slutet av året varit 
osäkra storleksmässigt. Främst avses då fördelningen av 
det regionala statsbidraget via Kunskapsnavet i Kalmar.

Den totala upphämtningen av det ekonomiska resulta-
tet återfinns också i personalkostnaderna som uppvisar 
ett överskott om 0,6 mkr främst beroende på att tjänster 
varit vakanta under hösten. Detta resulterar i minskade 
kostnader för perioden dock är vakanserna ansträngan-
de för skolans övriga personella resurser. 

Totalt för skolan ett resultat om 1,2 mkr.

UPPFÖLJNING PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN
Kunskap, utveckling och lärande 
Minst 86 procent av eleverna på yrkesprogram ska erhålla 
examensbevis.
Skolan har nått målet. 

Andel elever på nationella program som fått examens- eller 
studiebevis inom tre år ska vara minst 83 procent.
Skolan har inte nått målet. För få elever för att göra en 
analys av organisationen.

Genomsnittligt jämförelsetal för elever med examen ska 
vara minst 14,5.
Skolan har inte nått målet. För få elever för att göra en 
analys av organisationen.

Minst 66 procent av alla avgångselever ska ha minst bety-
get E i alla kurser.
Skolan har nått målet. För få elever för att göra en analys 
av organisationen.

Medelvärdet på påståendet ”Mina lärare hjälper mig i skol-
arbetet när jag behöver det” ska vara minst 7,5.
Skolan har nått målet. När det gäller vuxeneleverna så 
finns det en bra organisation kring de elever skolan arbe-
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tar med. Ölands Gymnasium jobbar mycket i classroom 
och alla elever har tillgång till information i sina ämnen 
även om de inte är på plats. Lärarna är tillgängliga nästan 
alltid med detta arbetssätt vilket är uppskattat av elev-
erna.

Genomsnittligt jämförelsetal på avslutade kurser inom vux-
enutbildning ska vara minst 12,1.
Skolan har inte nått målet. På gymnasienivå är det många 
yttre faktorer som påverkar elevernas liv och studiesitu-
ation. Dessa gör att de inte lägger så mycket tid på sina 
studier. I skolans målgrupp finns de som misslyckats i 
skolan tidigare och har jättemycket att ta igen. De behö-
ver dessutom större stöd än vad skolan kan erbjuda på 
Komvux. Många får tillfälliga jobb och slutar därmed sin 
utbildning. När sen säsongsjobbet tar slut är de åter till-
baka och vill läsa vidare.

Skolan kommer att se över organisationen för att fördela 
de resurserna mer optimalt och till de områden där be-
hoven är som störst. Viktigt att personalen arbetar med 
elevernas förståelse för värdet av att avsluta sin utbild-
ning. Detta är en process med många aktörer inblanda-
de. Ölands Gymnasium behöver bygga rutiner och an-
vända det som finns. 

Elevernas totala närvaro ska öka. 
Skolan har inte nått målet. IMS har haft en elevgrupp som 
drabbats av negativa beslut från Migrationsverket vilket 
gjort att de inte närvarat i skolan. Generellt så mår inte 
de ensamkommande ungdomarna så bra vilket också har 
haft en negativ påverkan på deras skolgång. 

Ett utökat samarbete med elevernas boenden har på-
börjats. Vid utebliven skolgång kontaktas boendena om-
gående. Information om CSN och följderna om eleverna 
inte uppfyller kraven på heltidsstudier kommer också att 
ges. 

Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenut-
bildning ska vara minst 87 procent.
Skolan har inte nått målet. För vuxenstuderande på gym-
nasienivå är det många andra faktorer som påverkar ens 
liv och studiesituation. Många arbetar inom vården där 
behov av arbetskraft varit stort och eleverna har då prio-
riterat arbete istället. Detta gör att de inte lägger så myck-
et tid på sina studier. Många gånger har dessa elever  
tidigare misslyckats i skolan och har många kunskaper 
att ta igen. De behöver dessutom större stöd än vad kom-
vux kan erbjuda. Elever som går på gymnasiekurser har 
inte alltid den bästa motivationen för att klara målupp-
fyllelsen. De har oftast med sig dåliga erfarenheter från 
tidigare skolbakgrund. De är också vuxna med allt vad 
det innebär, ex. vård av barn, dålig ekonomi m.m.

Rektor kommer att initiera en översyn av hela organisa-
tionen för att fördela de resurserna så de går till de områ-
den där behoven är som störst.

Normer, värden och inflytande
Medelvärdet på påståendet ”Som helhet fungerar vår skola 
bra” ska vara minst 7,4.
Skolan har nått målet. 

Medelvärdet på påståendet ”I min skola respekterar vi var-
andras olikheter” ska vara minst 7,1. 
Skolan har nått målet. All personal jobbar mycket med 
etik och moral.

Medelvärdet på påståendet ”Mina lärare ser till att det är 
studiero på lektionerna” ska vara minst 6,2. 
Skolan har nått målet. Skolans sätt att hantera olikheter 
och personalens bemötande gentemot elever och övriga 
kollegor.

Medelvärdet på påståendet ”Jag känner mig trygg i skolan” 
ska vara minst 8,1.
Skolan har nått målet.

En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Andelen legitimerade lärare för samtliga lärarkategorier 
ska vara minst 80 procent. 
Skolan har inte nått målet. Skolans personal består till 
betydande del av pensionärer och icke utbildade lärare. 
Under hela hösten 2017 har det pågått rekrytering inom 
olika områden och legitimerad personal är på väg in men 
rekrytering måste pågå även under våren 2018 för att nå 
målet.

Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, 
dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete för att 
ständigt förbättra måluppfyllelsen och resultaten ska öka.
Skolan har nått målet. Från en låg nivå i augusti har rektor 
målmedvetet arbetat med implementera det kollegiala 
lärandet. Skolan är en bra bit på väg i sin utveckling men 
vill höja sig något ytterligare.

Digital kompetens
Digitala agendan ska genomföras. 
Skolan har inte nått målet. Det har funnits en brist på led-
ning och styrning av utvecklingen av den digitala kompe-
tensen. Detta kombinerat med en bristande tillgång på 
datorer och ett ointresse hos personalen att genomföra 
förändringar på grund av korttidsanställningar. Rektor 
strävar efter att tillsvidareanställa utbildad personal och 
ge dem den grund som de behöver för att känna att det-
ta är viktigt.

Verksamhetsberättelser - Ölands Gymnasium |
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Entreprenöriellt lärande – attraktiv och konkurrensmässig utbild-
ningsorganisation
Minst 30 procent av gymnasieeleverna prövar att bli UF-fö-
retagare.
Målet är nått. Skolan har en hög andel UF-företagare.  
Eftersom skolan bara har haft yrkesinriktade nationella 
program så faller det sig naturligt att jobba med UF då 
det är eget företagande som många elever troligtvis vill 
jobba med. Många elever tänker sig nog en framtid som 
egna företagare eller åtminstone som väldigt företag-
samma.

Andelen avslutade kurser inom uppdragsutbildningen med 
minst betyget E ska vara minst 90 procent. 
Skolan har inte nått målet.

Integration
Andelen elever som får studiehandledning på modersmålet 
ska öka. 
Skolan har nått målet. Alla våra IMS-elever har tillgång till 
Studi.se9 vilket gör att de har tillgång till handledning på 
sina modersmål. Skolan har dessutom modersmålsstöd-
jare som finns med på hälften av alla lektioner.

Andel elever efter avslutad språkintroduktion som nått en 
nivå motsvarande behörighet till gymnasieskolans yrkes-
program ska vara minst 24 procent.
Skolan har nått målet. 

De med Skolverket avtalade åtgärderna inom projektet för 
riktade insatser för nyanländas lärande ska genomföras.
Skolan har nått målet. Skolan är på rätt spår i detta arbete 
med en hel del återstår. Skolan behöver få en stabil per-
sonalgrupp som stannar över tid och därmed samla de 
kunskaper som finns och vilka frågor som är mest ange-
lägna och som personalen behöver utveckla. 

9 Webbaserade animerade lektioner skapade av ämnesexperter och  
 filmskapare. Innehållet är baserat på kunskapskraven i åk 7-9 och 
 lektionerna är dubbade och textade på de olika språken.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Ny rektor  tillträdde på skolan i augusti 2017 och började 
jobba med en grundlig översyn av personalläget. Syftet 
med denna har varit att se över så att skolans personal 
har rätt kompetens och lärarna behörighet utifrån verk-
samhetens behov. En konsekvens av detta arbete i kom-
bination med resultatet av elevernas ansökningar blir att 
en del personal blir övertaliga då de inte har rätt kompe-
tens för att fylla befintliga behov.  

Implementering och investering av diverse digitala hjälp-
medel och system har möjliggjort ett utökat användande 
av IKT vilket är något som skolan har jobbat med. Nu är 
de flesta medvetna om vikten av att använda de system 
som finns för att underlätta och utveckla verksamheten. 
Skolan har upprättat en verksamhetsplan som nu ligger 
till grund för en IKT-plan som ska sammanställas i början 
av 2018.

Skolledningen har granskat olika sätt att marknadsföra 
skolan. Bland annat har skolan deltagit på en utbildnings-
mässa i Kalmar och ser att det finns ett stort intresse för 
att studera på Öland. Avsaknaden av Arbetsförmedling-
en på Öland gör det svårt att hitta de som skulle kunna 
läsa på Ölands Gymnasium. 

Behovet av stöd i form av specialpedagog är stort på sko-
lan och kommer att ses över. 

Inom SFI-verksamheten ska eleverna få möjlighet att stu-
dera på heltid, 20 tim/v istället för 15 tim/v. För att klara 
detta har skolan tecknat avtal med Borgholms kommun 
avseende ytterligare en heltidstjänst. Skolan får även  
behålla de modersmålsstödjare, som tidigare delfinan-
sierats via bidrag, genom avtal med Borgholms kommun. 

Det har varit en händelserik höst och skolan är nu bra  
rustad att fortsätta utvecklas.
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Under 2018 förväntar sig skolan att utöka antalet behö-
rig personal för att lägga grunden till en god kunskaps-
utveckling inom alla områden. Skolan behöver en stabil 
långsiktig grund att stå på och en förutsättning för detta 
är att personalen stannar en längre period och inte bara 
är tillfälligt anställda.

Skolan fortsätter jobba för att utveckla hela vuxenutbild-
ningen och hoppas kunna starta någon form av hant-
verksutbildning då behovet är stort i kommunen. Även 
en fortsatt utveckling av skolans befintliga utbildningar 
inom framför allt vård-och omsorg och restaurang är i 
fokus. Genom ett gott samarbete med Borgholms kom-
mun och näringsliv så startas “spår”, inom vård-och om-
sorg, upp i januari. Förhoppningen är att kunna utveckla 
skolan med fler yrkesutbildningar inom en snar framtid 
då intresset finns i kommunen och Ölands Gymnasium 
har resurserna.
Skolan kommer att fortsätta arbetet med implemente-
ring av digitala verktyg både fysiskt och när det gäller 
användande gentemot eleverna. En utveckling av tänket 
kring digitala verktyg och finna olika lösningar för elev-
erna att jobba mer självständigt och bli mer aktiva i sitt 
eget lärande. En IKT-plan ska skapas med grunden i sko-
lans verksamhetsplan där alla elever och all personal ska 
finnas med och uppnå en grundnivå inom datakunskap.

En förhoppning är att Arbetsförmedlingen kommer på 
plats i Borgholm och ett samarbete kring antagningar 
påbörjas så att Ölands Gymnasium på ett effektivt sätt 
kan fylla alla de utbildningsplatser som erbjuds. 

Det finns ett stort utbildningsbehov i Borgholms kom-
mun. En aktiv marknadsföring där skolan visar vilken ut-
märkt utbildningsanordnare som finns att tillgå är därför 
viktig. Samarbetet med Borgholms kommun kommer att 
fortsätta och tillsammans finns förhoppningar om bra 
lösningar för kommunens invånare. 

En genomsyn av lokalerna gjordes under hösten och  
under året ska planen fullföljas som bland annat innebär 
investeringar i viss digital utrustning.

Skolan kommer att fortsätta jobba med organisationen 
av hela verksamheten för att skapa en så god lärmiljö 
som möjligt där varje elev får  till sig allt som den behö-
ver. Den individuella studieplanen ska bli ett naturligt 
verktyg för alla som jobbar på Ölands Gymnasium. I april 
har skolan en ny studievägledare på plats och då kom-
mer förutsättningarna att jobba ämnesövergripande och 
flexibelt att öka markant när alla elever på ett tydligare 
och bättre sätt kan kunna vägledas mot vad de behöver 
för att nå sina mål.

Ölands Gymnasium går in i 2018 med stora förväntningar 
på att organisationen ska sätta sig och tydligheten ska 
öka på flera områden. Det har funnits och finns fortfaran-
de många arbetsuppgifter att ta tag i såsom organisa-
tion, tydlighet och struktur. Ölands Gymnasium har bara 
drygt 300 elever men fördelat på 7 olika områden vilket 
gör skolan väldigt komplex att arbeta i med många olika 
aktörer inblandade. 

Verksamhetsberättelser - Ölands Gymnasium | 
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Kalmarsunds gymnasieförbund följer den kommunala 
redovisningslagen och rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning vilket bland annat innebär 
att:

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att 
de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras 
kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlit-
ligt sätt.

Fodringar har upptagits till de belopp var med dem  
beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffnings- 
värde där inget annat anges.

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt 
god redovisningssed.

PENSIONSSKULD
Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att försäkra 
bort så mycket som möjligt av pensionsskulden i balans-
räkningen. 

Från och med 1998 ska förbundets pensionsskuld redo-
visas 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 
ansvarsförbindelse. Skulden respektive ansvarsförbindel-
sen har belastats med särskild löneskatt på 24,26 %.

Beräkningen av pensionsskulden är framtagen av  
Skandia.

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

AVSKRIVNINGAR
Rak avskrivning innebär att ett lika stort belopp kost-
nadsförs varje år under avskrivningstiden. Planenliga 
avskrivningar görs enligt kommunförbundets förslag till 
avskrivningstider.

De olika avskrivningstiderna för investeringar är:
Inventarier                         10 år
Stadigvarande undervisningsmaterial  5 år
Kopiatorer    4 år

Förbundet investerar endast i stadigvarande under-
visningsmaterial samt inventarier och äger inte några 
byggnader. Detta innebär att komponentavskrivning och  
övrig klassning av komponenter inte är aktuell.

GRÄNSDRAGNING MELLAN KOSTNAD OCH INVESTERING
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 
med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som 
anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 
mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till 0,5 
prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för mate-
riella- och immateriella tillgångar.

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

SEMESTERLÖNESKULD OCH ÖVERTID
Semesterlöneskulden och okompenserad övertid för de 
anställda har redovisats som en kortfristig skuld. Årets 
förändring har belastat resultaträkningen. De intjänade 
förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivarav-
gifter. Årets underlag baseras på semesterlöneskulden 
efter december månad dvs underlag uttagna efter lö-
nekörning i december. I föregående års bokslut har  för-
bundet använt underlag avseende grupperna ”semes-
tertjänster enligt AB” samt ”Semester och komp” uttaget 
efter januari månads lönekörning. Denna nya princip 
stämmer överens med Kalmar kommuns.

INTERNA POSTER
Enheterna belastas med en intern kostnad för perso-
nalomkostnader (kto 59). Motkonto till detta är konto 
579xx. Konto 579xx ska finansiera arbetsgivaravgifterna 
(kto 561), Konto för finansiering av arbetsgivaravgifterna 
samt redovisning av arbetsgivaravgifterna redovisas på 
ansvar 29 (finansiella- och pensionsposter). För att redu-
cera för interna poster i resultaträkningen avseende ovan 
angivna konton finns i not 2 beskrivet förhållandet.

Tidigare har konto 579xx (finansiering av konto 561) re-
dovisats i noten för intäkter (not 1) vilket inte är fallet i år 
då kontot finns i not 2 (kostnader).

Redovisningsprinciper |
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RESULTATRÄKNING
RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS
(TKR) NOT BUDGET BOKSLUT BOKSLUT BOKSLUT

2017 2017 2016 2015

Verksamhetens intäkter 1 124 361 140 349 124 508 123 749

Verksamhetens kostnader 2 -510 530 -558 264 -530 427 -513 002

Pensionskostnader m.m. 3 -19 433 -19 812 -12 818 -16 494

Avskrivningar 4 -4 447 -3 679 -3 562 -3 011

Verksamhetens nettokostnad -410 049 -441 406 -422 299 -405 276

Medlemsbidrag 5 410 483 410 178 397 118 408 574

Statsbidrag 6 0 33 293 33 063 1 711

Verksamhetens resultat 434 2 065 7 882 5 009

Poster från finansiella tillgångar 7 100 1 116 98

Poster från finansiella skulder 8 -34 -29 -9 -11

Årets resultat 500 2 037 7 989 5 096

| Resultaträkning
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KASSAFLÖDESANALYS
NOT BOKSLUT BOKSLUT BOKSLUT

(TKR) 2017 2016 2015

Löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster 2 037 7 989 5 096

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

   Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång 4 3 679 3 562 3 011

  Återbetalning medlemskommuner 14 -10 048 -10 806 0

  Avsättning till pensioner 13 -122 -180 153

  Övr. avsättningar/finansiella kost. p-skuld 14 -2 186 -6 164 -645

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

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordr 10 -2 952 -54 163 41 678

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga skulder 15 49 879 34 770 -36 206

Medel från den löpande verksamheten 41 024 -24 993 13 086

Investeringsverksamhet
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9 -9 445 -5 142 -4 473

Medel från investeringsverksamheten -9 445 -5 142 -4 473

Finansieringsverksamhet
Nyupptagna lån 0 0 0

Amortering av skuld 0 0 0

Långfristiga fodringar 11 98 14 14

Medel från finansieringsverksamheten 98 14 14

Årets kassaflöde 31 677 -30 121 8 627
Likvida medel från årets början 62 338 92 459 83 832

Likvida medel från årets slut 94 014 62 338 92 459

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalys |
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 | Balansräkning

BALANSRÄKNING
(TKR) BOKSLUT BOKSLUT BOKSLUT

NOT 2017 2016 2015

Anläggningstillgångar

     Maskiner och inventarier 9 24 099 18 333 16 753

  Långfristig fordran 11 0 98 112

Summa anläggningstillgångar 24 099 18 431 16 865

Omsättningstillgångar

   Förråd 0 736 736

   Fordringar 10 96 196 93 244 39 081

   Kassa och bank 12 94 014 62 338 92 460

Summa omsättningstillgångar 190 210 156 318 132 276

Tillgångar 214 310 174 749 149 141
NOT 2017 2016 2015

Eget kapital

   Ingående eget kapital 64 978 67 794 71 530

  Direktbokning eget kapital 14 -10 048 -10 806 -8 832

   Årets resultat 2 037 7 989 5 096

Summa eget kapital  56 967 64 978 67 794

Avsättningar

  Avsättningar för pensioner 13 1 691 1 786 1 998

  Andra avsättningar 14 1 095 3 309 9 441

Skulder

   Långfristiga skulder 16 0 0 0

   Kortfristiga skulder 15 154 556 104 677 69 907

Summa skulder 157 342 109 772 81 346

Eget kapital och skulder 214 310 174 749 149 141

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser före 980101 17 29 735 29 995 30 782

  inklusive löneskatt 36 949 37 272 38 250

Borgensåtaganden 0 0 0

Leasingåtaganden 18 153 118 182 558 84 734

Nyckeltal
Anläggningskapital 24 099 18 431 16 865

Rörelsekapital 35 654 51 641 62 369

Soliditet 27% 37% 45%

Likvida medel 94 014 62 338 92 460

Soliditet ink ansvarsförbindelse avseende pensionsförpliktelser 9% 16% 20%
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DRIFTSREDOVISNING
DRIFTREDOVISNING
(TKR) KOSTNADER INTÄKTER NETTO AVVIKELSE

ENHET BUDGET REDOVISNING BUDGET REDOVISNING BUDGET REDOVISNING 2017

Gemensamt 154 109 168 457 133 014 145 417 21 095 23 040 -1 945

Lars Kaggskolan 135 401 138 837 10 630 13 439 124 771 125 398 -627

Stagneliusskolan 88 332 87 447 2 605 5 773 85 727 81 673 4 053

Jenny Nyströmsskolan 127 524 137 296 11 926 16 955 115 598 120 341 -4 743

Axel Weüdelskolan 53 015 50 757 13 191 14 733 39 824 36 024 3 800

Ölands Gymnasium 8 451 9 672 268 1 026 8 183 8 646 -463

Öland - komvux 10 712 11 633 2 556 5 159 8 156 6 473 1 682

Mjölnergymnasiet 3 138 3 267 111 366 3 027 2 901 126

Varav avskrivningar -4 447 -3 679 0 0 -4 447 -3 679 -768

Varav statsbidrag 0 0 0 -33 293 0 33 293 -33 293

Varav interna poster 0 -114 772 0 -29 655 0 -85 117 85 117

finansiering pensioner, intern ränta -15 062 -15 765 700 430 -15 762 -16 196 434

Varav interna poster 78 700 84 662 700 -430 0 85 092 -85 092

Summa verksamhet enligt RR 561 173 558 264 175 002 140 349 386 169 417 915 -31 744

Pensionskostnader 19 433 19 812 0 0 19 433 19 812 -379

Avskrivningar 4 447 3 679 0 0 4 447 3 679 768

Verksamhetens nettokostnad 585 053 581 756 175 002 140 349 410 049 441 406 -31 355

Interna poster 0 29 655 0 29 655 0 0 0

Medlemsbidrag 0 0 410 483 410 178 -410 483 -410 178 -305

Statsbidrag 0 0 0 33 293 0 -33 293 33 293

Verksamhetens resultat 585 053 611 411 585 485 613 476 -434 -2 065 1 633

Poster från finansiella tillgångar/
skulder

34 29 100 1 -66 28 -94

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 0

Årets resultat 585 087 611 440 585 585 613 477 -500 -2 037 1 539

Driftsredovisning |
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INVESTERINGSREDOVISNING

 | Investeringsredovisning

INVESTERINGSREDOVISNING
(TKR) BUDGET 2017 REDOVISNING 2017 REDOVISNING 2016
Gemensam vht 3 474 3 649 1 078

Lars Kaggsskolan 2 000 1 799 1 537

Stagneliusskolan 1 700 2 004 1 730

Jenny Nyströmsskolan 2 200 1 832 583

Axel Weudelskolan 300 94 173

Ölands Gymnasium och komvux 50 67 41

Mjölnergymnasiet 50 0 0

Summa investeringar 9 774 9 445 5 142
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NOTER

NOT 1: VERKSAMHETENS INTÄKTER 2017 2016 2015
Intäkter 140 349 124 508 123 749

Jmf störande post återbetalning AFA 0 0 3 482

Summa intäkter verksamhet enligt RR 140 349 124 508 127 230

Finansiering PO (intern post) 0 0 71 790

Medlemsbidrag 410 178 397 118 408 574

Stadsbidrag 33 293 33 063 1 711

Interna intäkter 29 655 29 332 29 020

Summa intäkter verksamhet enligt driftredovisningen 613 476 584 020 638 325

NOT 2: VERKSAMHETENS KOSTNADER 2017 2016 2015
Kostnader -488 913 -467 692 -503 560

Avsättning omstr S4Y 0 0 -6 452

Avsättning Kommunalt åtagande/korr balans internt 0 0 -2 989

Finansiering PO (ny redov 2017 även kto 579 förutom 561) 15 765 14 628 -57 788

varav internt (kto 579) 84 662 77 362 0

korr interna poster på balans -455 0 0

Summa kostnader verksamhet enligt RR -558 264 -530 427 -570 790

Avskrivningar -3 679 -3 562 -3 011

Pensioner -19 812 -12 818 -16 494

Interna kostnader (ny redov 2017 även kto 59) -114 772 -106 694 -29 020

Summa verksamhetens resultat enligt driftredovisningen -611 411 -576 138 -619 315

NOT 3: PENSIONSKOSTNADER M.M. 2017 2016 2015
Semesterlöneskuld -886 -2 373 1 085

Personalbil redovisning -10 0 0

Löneväxling 103 0 0

Löneskatt -3 334 -3 235 -3 325

Avtalsförsäkringar (KPA, FORA) -155 -310 -207

FÅP -2 443 -1 627 -2 642

Omställningsfonden -36 -116 -280

Förvaltningsavgifter -513 -99 -119

Förändring pensionsskuld               105 180 -153

Löneskatt förändring p-skuld 0 41 -40

Utbetalda pensioner -2 049 -1 867 -1 907

Pensioner (ind. valet) -10 594 -9 288 -8 907

Pensionsrätter inkl löneskatt 0 5 875 0

Summa -19 812 -12 818 -16 494
Finansiering pensioner (interna poster) 15 765 14 623 14 002

Noter |
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NOT 4: AVSKRIVNINGAR 2017 2016 2015
Avskrivningar -3 679 -3 562 -3 011

Internränta -430 -830 -756

Summa -4 109 -4 392 -3 767

NOT 5: MEDLEMSBIDRAG 2017 2016 2015
Borgholm 11,6 % 11,0 % 11,1 %

Torsås 6,6 % 6,6 % 6,8 %

Kalmar 67,8 % 67,7 % 67,3 %

Mörbylånga 14,0 % 14,7 % 14,8 %

Summa 410 178 397 118 408 574

NOT 6: STATSBIDRAG M.M. 2017 2016 2015
Övrigt 33 293 33 063 1 711

Summa 33 293 33 063 1 711

NOT 7: FINANSIELLA INTÄKTER 2017 2016 2015
Räntor på likvida medel 0 116 98

Summa 0 116 98

NOT 8: FINANSIELLA KOSTNADER 2017 2016 2015
Finansiella kostnader p-skuld 29 9 11

Summa 29 9 11

NOT 9: ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2017 2016 2015
Maskiner och inventarier
Ackumulerat Anskaffningsvärde 183 247 178 105 173 631

Ackumulerade avskrivningar -157 679 -154 378 -151 368

Ackumulerade justeringar -7 247 -6 985 -6 985

Ingående bokfört värde 18 322 16 741 15 278
Årets nyanskaffningar 9 445 5 142 4 473

Årets avskrivningar -3 679 -3 300 -3 011

Nedskrivning inv 0 -261 0

Justerpost 12 12 0

Utgående bokfört värde 24 099 18 333 16 741

Summa anläggningstillgångar 24 099 18 333 16 741

| Noter
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NOT 10: KORTFRISTIGA FORDRINGAR 2017 2016 2015
Kundfordringar 42 516 38 420 5 436

Förutbetalda kostnader 8 097 9 986 9 116

Upplupna intäkter 11 037 19 570 5 323

Övriga fordringar 772 6 579

Schablonmoms 1563,0 1 277 0

Fodran moms 4 629 2 658 2 656

Fodringar hos staten 1 423 1 832 413

Skattekonto 25 893 19 421 15 505

Interimsfordringar löner 267 73 53

Summa 96 196 93 244 39 081

NOT 11: LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 2017 2016 2015
Elevkår Stagg 0 98 112

Summa 0 98 112

NOT 12: LIKVIDA MEDEL 2017 2016 2015
Bankkonto (inkl Forex) 93 964 62 289 92 407

Handkassor 50 49 53

Summa 94 014 62 338 92 460

NOT 13: AVSÄTTNING PENSIONER M.M. 2017 2016 2015
Ingående avsättning 1 775 1 998 1 764
Pensionsutbetalningar -220 -207 -133

Nyintjänad pension 172 0 313

Ränte- och basbeloppsuppräkning 26 -716 -14

Förändring löneskatt -23 -41 46

Övrigt -75 744 21

Utgående avsättning inkl löneskatt 1 655 1 777 1 998
varav löneskatt 323 349 390

Rek 2.1 särskild avtalspension och visstidspension

Specifikation - Avsatt till Pensioner
FÅP 363 375 392

PBF 199 498

KÅP 153 158 166

Ålderspension 166 502 16

Pension till efterlevande 450 393 537

Finasiella kostnader

Summa Pensioner 1 332 1 428 1 608
Löneskatt 323 349 390

Summa avsatt till pensioner 1 655 1 777 1 998

Noter |
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Antal visstidsförordnanden
Politiker 0 0 0

Tjänstemän 0 0 0

Rek 7.1 pensionsmedel och pensionsförpliktelser
Avsättning för pensioner 1 655 1 777 1 998

Ansvarsförbindelse 36 949 37 272 38 250

Finasiella placeringar 0 0 0

Särskild avtalspension 0 0 0

Totala pensionsförpliktelser 38 604 39 049 40 248
Återlånade medel 38 604 39 049 40 248

Del av pensionsförpliktelsen som tryggats genom försäkring

Förpliktelser intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen 1 381 1 396 869

Förpliktelser intjänade from 1998, pensionsavsättning 8 030 6 213 4 721

FORTS. NOT 13: AVSÄTTNING PENSIONER M.M.
Utredningsgrad 99% 98%

Överskottsfond KPA enligt RKR 17.1 9 261 9 261 8 439

NOT 14: EGET KAPITAL OCH ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR 2017 2016 2015
Ingående avsättning 3 309 9 441 1 304
Ianspråktagande under perioden 0 0 -674

Periodens återföringar av outnyttjat belopp 0 0 -631

Omstrukturering S4Y -2 214 -3 143 6 452

Kommunalt åtagande 0 -2 989 2 989

Utgående avsättning 1 095 3 309 9 441

Direktbokning eget kapital 10 048 10 806 8 832

Summa 10 048 10 806 8 832
Borgholm 1 078 1 081 967

Torsås 695 756 607

Kalmar 6 736 7 348 5 954

Mörbylånga 1 538 1 621 1 304

NOT 15: KORTFRISTIGA SKULDER 2017 2016 2015
Semesterlöneskuld 22 139 21 254 18 881

Leverantörsskulder 27 280 26 360 29 971

Upplupna kostnader 7 916 6 677 8 724

Övriga kortfr skulder 34 269 1 587 1 481

Intäktsförskott 40 935 34 880 2 135

Upplupna pensionskostnader 10 498 9 221 8 695

Upplupen arbetsgivaravgift 5 785 0 0

Upplupen skatter 5 735 4 698 20

| Noter
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Totala kortfristiga skulder 154 556 104 677 69 907

NOT 16: LÅNGFRISTIGA SKULDER 2017 2016 2015
Summa 0,0 0,0 0,0

NOT 17: ANSVARSFÖRBINDELSER M.M. 2017 2016 2015
Leasing och lokalhyror
Leasing 22 489 28 120 23 438

Lokalhyra inom ägarkretsen 122 081 109 397 56 096

Lokalhyra utom ägarkretsen 8 549 45 041 5 200

Summa 153 118 182 558 84 734

Pensionsförpliktelser äldre än 1998
Pensionsförpliktelser 29 735 29 995 30 782

Löneskatt 7 214 7 277 7 468

Summa 36 949 37 272 38 250

NOT 18: LEASING 2017 2016 2015
Leasingavtal över 3 år 

   Totala minimileaseavgifter 22 489 28 120 23 438

     Därav förfall inom 1 år 2 014 1 917 1 067

     Därav förfall inom 1-5 år 992 4 042 13 247

     Därav förfall senare än 5 år 19 483 22 162 9 124

NOT 19: RÄKENSKAPSREVISION 2017 2016 2015
Sammanlagd kostnad för kommunala revisorernas granskning av 
bokföring, delårsrapport och årsredovisning

50,0 57,0 42,5

Noter |
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| Begreppsförklaringar

Anläggningstillgångar är tillgångar som ska användas en 
längre tidsperiod, till exempel byggnader, fordon, maski-
ner, värdepapper etc.

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

Avskrivningar är planmässig värdeminskning av anlägg-
ningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden 
över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

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

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

Bokfört värde är det värde som en tillgång är upptagen till 
i bokslutet.

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

Extraordinära intäkter/kostnader saknar tydligt samband med 
ordinarie verksamhet och är av sådan art att de inte för-
väntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till vä-
sentligt belopp.

Finansiella intäkter/kostnader redovisas under särskild rubrik 
i resultaträkningen, exempelvis ränteintäkter, utdelning, 
räntekostnader med mera.

Finansnetto är finansiella intäkter minus finansiella kostna-
der.

Frånvarotid: Frånvaro från ordinarie arbetstid. Med ordina-
rie 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 finansförvaltning-
en och nämnderna för det kapital som nyttjas av nämn-
den.

Investeringsredovisning redovisar in- och utbetalningar för 
årets nettoinvesteringar i till exempel fastigheter, an-
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läggningar, maskiner och inventarier. Dessa tillgångar är 
avsedda att användas under en längre tidsperiod.

Finansieringsanalysen beskriver betalningsflödet uppdelat 
på sektorerna löpande verksamhet, investeringar och fi-
nansiering och mynnar ut i förändring av likvida medel.

Frisktal: Personer som inte har haft någon registrerad sjuk-
dag under året.

Kortfristiga fordringar och skulder har en förfallotid på min-
dre än ett år från balansdagen.

Likvida medel består av kontanter, banktillgodohavande, 
statsskuldsväxlar, bankcertifikat med mera.

Långfristiga fordringar och skulder har en förfallotid 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 visstidsanställda 
med månadslön (till exempel vikarier och allmän visstidsan-
ställning).

Ohälsotal:  Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med 
sjukpenning, arbetsskadesjuk-penning, rehabliterings-
penning, sjuk  eller aktivitetsersättning (f.d. förtidspen-
sion och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller 
således inte dagar med sjuklön från arbetsgivare).

Omsättningstillgångar är tillgångar som förväntas inne-
has under kort tid, exempelvis kundfordringar och för-
råd. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas till likvida 
medel.

Periodisering innebär en fördelning av kostnader och intäk-
ter på den redovisningsperiod till vilken de hör.

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

Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och kostnader 
och därmed hur förändringen av förbundets eget kapital 
framkommit. Denna förändring kan också beräknas ge-
nom att man jämför eget kapital i de senaste två årens 
balansräkningar.
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Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar 
och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet är en del av det 
egna kapitalet.

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

Soliditet är eget kapital satt i relation till de totala tillgång-
arna. Visar hur stor del av de totala tillgångarna som fi-
nansieras med egna medel.

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

Timavlönad: Avser tidsbegränsade anställningar och medar-
betare som får betalt per timme.

Visionen anger ett framtida, ej tidsbestämt, önskvärt till-
stånd och talar om vart Kalmarsunds Gymnasieförbund 
är på väg.

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

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

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

Programförteckningar
BA Bygg- och anläggningsprogrammet 
BF Barn- och fritidsprogrammet
EE El- och energiprogrammet
EK Ekonomiprogrammet
ES Estetiska programmet 
ESMUS Estetiska programmet inriktningen musik
FT Fordons- och transportprogrammet 
HA Handels- och administrationsprogrammet
HT Hotell- och turismprogrammet
HU Humanistiska programmet
HV Hantverksprogrammet
IM Introduktionsprogrammet
IMIND Introduktionsprogrammet individuellt val
IMPRO Introduktionsprogrammet 
IMSPR Introduktionsprogrammet Språkintroduktion
IMYRK Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion
NA Naturvetenskapsprogrammet
RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet
SA Samhällsvetenskapsprogrammet
TE Teknikprogrammet
VF VVS- och fastighetsprogrammet
VO Vård- och omsorgsprogrammet

Begreppsförklaringar |
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1.  Gymnasiegemensamma ämnen.

2.  Webbaserade animerade lektioner skapade av ämnesexperter och filmskapare. Innehållet är baserat på   
 kunskapskraven i åk 7-9 och lektionerna är dubbade och textade på de olika språken. 

3.  ESSENCE (early symptomatic syndromes eliciting neuro-develop mental clinical examinations) är en  
 samlingsterm för alla de tillstånd med tidigt debuterande beteendeproblem och/eller kognitiva svårig- 
 heter som leder till konsultation hos en mängd olika specialister, som ofta inte har något nära samarbete  
 med varandra.

4.  Lärare får regelbundet en möjlighet att träffa elevhälsan och rektorer.

5.  Gymnasiegemensamma ämnen.

6.  ”En väg in” möten erbjuds två tillfällen i veckan där lärare som är oroliga för en elevs resultat snabbt kan
 komma i kontakt med skolledning och EHT.

7.  NC - Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

FOTNOTER
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Kalmarsunds gymnasieförbund
Box 865, 391 28 Kalmar
gymnasieforbundet@gyf.se
www.gyf.se

AXEL WEÜDELSKOLAN • GYMNASIESÄRSKOLAN 
JENNY NYSTRÖMSSKOLAN • LARS KAGGSKOLAN 
MJÖLNERGYMNASIET  • STAGNELIUSSKOLAN 
ÖLANDS GYMNASIUM
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