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POLITIKENS FÖRORD
Kalmarsunds gymnasieförbund har haft en stark och positiv utvecklingskurva sedan förbundet 
bildades 1995. En slutförd gymnasieutbildning är en mycket viktig förutsättning för en etablering 
på arbetsmarknaden. Därför har lärare, styrelse och tjänstemän målmedvetet och uthålligt samar-
betat för att höja utbildningens kvalité och resultat. Lärare är skolans viktigaste resurs, därför är 
det viktigt att skapa en trygg och god arbetsmiljö inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Vi har en 
mycket stor utmaning framför oss då bristen på utbildade lärare under de kommande åren kom-
mer att vara stor. Förbundet ska vara väl rustat för att möta framtiden med en högt kvalificerad 
lärarkår på förbundets alla skolenheter.

Digital kompetens har de senaste åren varit en spännande utmaning för förbundets organisa-
tion. Idag har vi en digital agenda som är ett övergripande styrdokument som säkrar framtida 
utveckling. Gymnasieförbundet har dessutom rönt nationellt erkännande genom att vi tilldelats 
utmärkelsen Guldtrappan för 2016. Utmärkelsen visar att de satsningar som gjorts i budget har 
varit viktiga och haft en mycket positiv inverkan på den digitala utvecklingen inom förbundet. Att 
vi genom utmärkelsen även står som förebild för andra utbildningsorganisationer känns positivt.

En ökning av antalet elever under läsåret 2015/16 har ställt både ökade och nya krav på för-
bundets utbildningsorganisation, speciellt angående frågor om integration och hur den ska ske. 
Kalmarsunds gymnasieförbund kommer att öka och utveckla verksamheterna som rör nyanlända 
elevers mottagande och utbildning. Ett led i detta är att stärka och utveckla SFI. Att underlätta 
och påskynda nyanländas etablering i samhället kommer även i fortsättningen att ha hög prioritet 
för gymnasieförbundet.

Inom gymnasieförbundets skolor ska det märkas att vi tillsammans har höga ambitioner för att 
skapa en god miljö för arbete och lärande. Värdegrundsarbetet ska intensifieras vid våra skolor 
så att alla elever känner trygghet och trivsel. Målet är att ingen elev ska utsättas för kränkande 
behandling eller trakasserier. 

Vi politiker vill vara med och skapa en så god lärandemiljö som är möjligt, och tillsammans med 
förbundets engagerade och professionella medarbetare är vi säkra på att detta ska kunna genom-
föras.

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

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

De formulerade målen ska i sin tur brytas ner av enheterna till SMARTA mål, det vill säga  
Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsbestämda och Ansvarstilldelade. Ett sådant 
synsätt underlättar prioriteringar av gemensamma resurser, verksamheternas mål- och resultat-
arbete, samt mätningar av kvaliteten på det arbete som utförs. Genom de nationella målen och 
förbundsstyrelsens prioriterade områden som utgångspunkt, utformar varje enhet årligen en lokal 
utvecklingsplan som visar på vilka sätt enheten avser att arbeta för att nå målen.

Kalmarsunds gymnasieförbund ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt för att utveckla och för-
bättra utbildningen i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, i syfte att säkerhetsställa likvär-
dighet, kvalitet och elevers möjligheter till goda resultat. I detta arbete ingår att huvudmannen 
skaffar sig kunskap om nuläget vid skolenheterna. Denna nulägesanalys ska bland annat innefatta 
kunskapsresultaten och resultaten avseende tryggheten och studieron vid skolenheterna. I arbetet 
ingår även att följa upp de centrala förutsättningarna som huvudmannen ger skolenheterna, för att 
de ska kunna ge eleverna en god utbildning. Genom det systematiska kvalitetsarbetet identifierar 
och analyserar huvudmannen vilka åtgärder till förbättringar som behövs för en bättre måluppfyl-
lelse, samt vidtar dessa åtgärder.

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

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

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

Kalmarsunds gymnasieförbund blir en framgångsrik organisation genom att alla medarbetare har 
klara och tydliga mål i sin yrkesutövning, ser sin roll i helheten och har kunskaper om de resul-
tat som ska uppnås. Ett gott medarbetarskap innefattar förmågan att själv bidra till ett positivt 
arbetsklimat, att kunna samarbeta konstruktivt med alla aktörer och att visa ett gott bemötande i 
alla lägen.
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KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUNDS 
ORGANISATION
Styrelsen är det högsta beslutande organet i Kalmarsunds gymnasieförbund och har det yttersta 
ansvaret för förbundets verksamhet. I delegationsordningen redovisas de ärenden där styrelsens 
beslutanderätt har delegerats till arbetsutskottet eller till enskilda tjänstemän.

Arbetsutskottet är ett utskott som bereder de ärenden som ska behandlas i förbundsstyrelsen. Pre-
sidiet består av ordförande och vice ordförande som planerar och förbereder förbundsstyrelsens 
sammanträden.

Förbundschefen är förbundets högste tjänsteman och har det yttersta ansvaret mot huvudmannens 
styrelse. Förbundskontorets personal är direkt underställda förbundschefen, ekonomichefen eller 
administrativa chefen, men är inte överställda någon personal på enheterna. Förbundschefen kan 
vid behov utse en ställföreträdare.

Förbundskontoret leds av förbundschefen och består av kvalificerade stödfunktioner som sam-
ordnar och ansvarar för förbundets olika områden såsom ekonomi, kansli, arbetsrätt, arbetsmiljö, 
personal, IT, kost, systematiskt kvalitetsarbete med mera. Förbundskontoret biträder styrelsens, 
förbundschefens och enheternas behov av spetskompetenser och kan knyta till sig ytterligare  
experthjälp vid behov eller under vissa projektperioder. Förbundskontoret tar också fram profes-
sionella beslutsunderlag, konsekvensanalyser, utredningsarbeten och dylikt.

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

Skolorna är organiserade i skolenheter där rektor är pedagogisk ledare för lärare och elever inom 
sin skolenhet. Rektor har det pedagogiska ansvaret för skolenheten och ska på ett effektivt sätt 
organisera och leda arbetet inom enheten.

I sin myndighetsutövning arbetar rektor utifrån skollagen, förordningar, föreskrifter, allmänna råd 
och gymnasieförbundets mål och vision.
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Jenny Nyströmsskolan

Skolenhet JN1

Skolenhet JN2

Skolenhet JN3

Skolenhet JN4

Skolenhet LK1

Skolenhet LK2

Skolenhet LK3

Skolenhet LK4

Skolenhet ST1

Skolenhet ST2

Skolenhet ST3

Lars Kaggskolan Stagneliusskolan Axel Weüdelskolan Mjölnergymnasiet Ölands Gymnasium

Skolenhet  AW1 Skolenhet ÖG1

Styrelse 

Presidiet Arbetsutskott

Förbundschef

Förbundsstaben

Verksamhets- 
områdeschef

Skolenhet AW2

Skolenhet  MJ1

Skolenhet MJ2

Jenny Nyströmsskolan
JN1 - Estetiska pogrammet, Introduktionsprogram språkintroduktion
JN2 - Hotell- och turismprogrammet,  Restaurang- och livsmedelsprogrammet,  
   Naturvetenskapsprogrammet
JN3 - Gymnasiesärskola, Gymnasial lärlingsutbildning, Introduktions- 
    program individuellt alternativ
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
MJ1 - Estetiska programmet
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

FÖRKORTNINGAR

ORGANISATIONSSKISS
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VISION

Inom Kalmarsunds gymnasieförbund har alla 
studerande nått sina kunskapsmål och som 
demokratiska och ansvarstagande människor – 
berikade med kunskaper och färdigheter – lämnar 
de sin utbildning väl rustade för att möta 
yrkeslivet och vidare studier
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VÅRA PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN
Prioriterade områden under planeringsperioden med mål, 
ansvar och uppdrag är:

• Kunskap, utveckling och lärande
• Normer, värden och inflytande
• En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
• Digital kompetens
• Entreprenöriellt lärande – attraktiv och konkurrensmässig  
   utbildningsorganisation
• Integration
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Kunskap, utveckling och lärande

Utbildning är av stor betydelse för att kunna leva ett gott liv. Forskning visar på att den enskilt 
viktigaste faktorn för etablering på arbetsmarknaden är en fullföljd gymnasieutbildning.1 Skolan 
ska främja alla elevers utveckling och lärande oavsett bakgrund2 och undervisningen ska genom-
syras av höga förväntningar på alla elever. En högre kvalitet i undervisningen ska vara i fokus 
för alla aktörer inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Läraren ska i undervisningen stödja och 
stimulera alla elever på den nivå de befinner sig, vilket är en av lärarens viktigaste och samtidigt 
svåraste uppgifter. Elevers studieframgångar bygger på en kombination av individuell ansträng-
ning och professionell ledning av välutbildade, engagerade lärare ska löpande anpassa sin un-
dervisning till den nivå där eleverna befinner sig i sitt lärande. Det gäller att stimulera elevens 
motivation med utgångspunkt i att de flesta elever tycker att skolan är värdefull. Undervisningen 
ska vara utformad så att alla elever, oavsett elevgruppens sammansättning, upplever att lärarna 
tror på deras förmåga. Skolan behöver i många fall höja förväntningarna på elevers prestationer 
och utveckla lärandemiljöer som motiverar och möter alla.

Unga och vuxna ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.3 Att 
stödja och stimulera varje elev är en stor utmaning för skolan. Även de elever som kommit långt i 
sin kunskapsutveckling ska få de utmaningar som de behöver för att kunna utvecklas så långt som 
möjligt.4 Elever i behov av extra anpassningar i undervisningen eller i behov av särskilt stöd ska 
få det i rätt tid. Behoven ska uppmärksammas tidigt och hanteras skyndsamt. Om eleven inte får 
möjlighet att utveckla de grundläggande kunskaper som behövs för att hänga med i skolan riske-
rar motivationen att försvinna och självkänslan att brytas ned. Här spelar ett gott mentorskap, en 
väl fungerande elevhälsa samt studie- och yrkesvägledning en central roll i arbetet med att fånga 
upp och stötta elever.

Undervisningen inom förbundet ska läggas upp efter varje elevs förutsättningar vilket innebär att 
elever inte ska lämnas ensamma i sitt lärande. Lärarna ska aktivt, genom en strukturerad undervis-
ning, stödja och följa eleverna i deras kunskapsutveckling samt ge återkoppling på hur varje elev 
bäst utvecklas. Detta leder till bättre resultat. För att kunna anpassa undervisningen behöver lära-
ren förstå hur elevers lärande ser ut. En process med formativ återkoppling är ett verkningsfullt 
sätt att åstadkomma detta.5  Det innebär att läraren tidigt ska tydliggöra målet med undervisningen 
för eleverna, att läraren ska ta reda på var varje elev befinner sig i förhållande till målet och ge 
återkoppling på hur eleven ska komma vidare mot målet. Den formativa processen ger läraren 
möjlighet att snabbt återkoppla elevens insatser och elevens återkoppling ger läraren möjlighet att 
utveckla sin undervisning. Genom att eleven vet var den står och vart den ska, kan eleven även ta 
ett större ansvar för det egna lärandet. 

1  En förlorad generation? Om ungas etablering på arbetsmarknaden, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk  
 utvärdering (IFAU) 2016. Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan – en registerstudie, Skolverket 2014.
2 Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsned- 
 sättning, sexuell läggning, ålder och socioekonomisk bakgrund.
3  3 kap 3 § skollagen (2010:800)
4  Skolinspektionen 2014. Från huvudmannen till klassrummet – tät styrkedja viktig för förbättrade kunskapsresultat.
5  Skolverket 2013 Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken.



10 | BUDGET 2017

En viktig faktor för goda studieresultat är elevernas närvaro i skolan. Gymnasieförbundets skolor 
fortsätter sitt målmedvetna arbete med att höja elevernas närvaro i skolan. Utvecklandet av en 
formativ process ska underlättas inom förbundets skolor genom ett kollegialt lärande där lärare 
hjälper och stöttar varandra och där det finns tid för pedagogiska samtal. På så sätt ökar elevernas 
måluppfyllelse.

För att på ett effektivt sätt kunna möta samtliga elever i sina undervisningsgrupper ska en strävan 
vara att förbundets lärare även breddar sin kompetens genom att tillägna sig ett mer specialpeda-
gogiskt perspektiv6i sin undervisning. Detta uppnås i hög grad i samarbetet med speciallärare och 
specialpedagoger i den egna undervisningen.

Mål Ansvar Redovisas
Minst 86 % av eleverna på yrkesprogram ska erhålla 
examensbevis.6

GY Delårs- och  
årsredovisning

Minst 91 % av eleverna på högskoleförberedande 
program ska erhålla examensbevis.6

GY Delårs- och  
årsredovisning

Genomsnittligt jämförelsetal7 på avslutade kurser 
inom vuxenutbildning ska vara minst 12,1.6

VUX Delårs- och  
årsredovisning

Andel avslutade kurser med minst betyget E8 inom 
vuxenutbildning ska vara minst 87 %.6

VUX Delårs- och  
årsredovisning

Andel elever på nationella program som fått examens- 
eller studiebevis inom tre år ska vara minst 83 %.6

GY Delårs- och  
årsredovisning

Genomsnittligt jämförelsetal9 för elever med examen 
ska vara minst 14,5.6

GY Delårs- och  
årsredovisning

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

GY Delårs- och  
årsredovisning

6 Genomsnittet riket.
7 Jämförelsetal är poängsumman av betygsatta kurser. Varje betygssteg (F-A) genererar en betygspoäng från 0-20. Jämförels- 
 talet kan maximalt bli 20.
8 Betyg sätts efter en betygsskala med sex steg. Betygsstegen ges beteckningarna A, B, C, D, E och F där A-E står för godkända
 resultat och F står för ej godkänt resultat.
9 Jämförelsetal är poängsumman av de kurser som ingår i examensbeviset delat med summan av gymnasiepoängen för betyg- 
 satta kurser. Varje betygssteg (F-A) genererar en betygspoäng från 0-20 och kurserna omfattar 50-300 gymnasiepoäng.  
 Poängsumman är betygspoängen multiplicerat med gymnasiepoängen (exempelvis 12,5x300=3750). Jämförelsetalet kan  
 maximalt bli 20.
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Mål Ansvar Redovisas
Medelvärdet på påståendet ”Mina lärare hjälper mig i 
skolarbetet när jag behöver det” ska vara minst 7,5.10 

Samtliga skolor Årsredovisning

Elevernas totala närvaro ska öka. Samtliga skolor Delårs- och årsre-
dovisning

Medelvärdet på elevernas kursutvärderingar ska vara 
minst 4,6.11

Samtliga skolor Årsredovisning

Fotnötter här: 10, 11

10 Genomsnittet i riket. Skala 1 till 10, ju högre värde desto bättre resultat.
11 KGYFs senaste värde. Skala 1 till 6, ju högre värde desto bättre resultat.
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Normer, värden och inflytande

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

I enlighet med läroplanen, skollagen och FN:s barnkonvention ska gymnasieförbundet ge alla 
elever samma rättigheter och framhålla alla människors lika värde, människolivets okränkbarhet, 
jämställdhet mellan människor, jämlikhet etc. Såväl skolorna som dess elevkårer ska arbeta aktivt 
och medvetet för att påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma  
värderingar12 och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Förbundets elever ska känna sig trygga och få 
vara som de vill vara inom ramen för alla människors likas värde. De ska kunna påverka sin egen 
skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla förmågor för att aktivt 
kunna verka i demokratin. Demokratiska värderingar utvecklas i möten med andra, genom samtal 
och i relationer. Skolorna ska kännetecknas av ett tillåtande klimat, tillitsfulla relationer där ingen 
kränks, vilket är förutsättningar för en god lärandemiljö.

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

I skolornas upprättade likabehandlingsplaner framgår hur skolorna arbetar och vilka åtgärder som 
behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever. Rektor har ansvaret för 
likabehandlingsarbetet vid respektive skola men olika befattningshavare/medarbetare har tillde-
lats uppdraget att ansvara för arbetet i planernas olika delar och tillämpningar.

Genom utbildningen ska unga och vuxna oavsett bakgrund få möjlighet att inhämta och utveckla 
både kunskaper och värden. Skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag förstärker varandra. I 
skollagen och läroplanerna framgår tydligt att eleverna ska ha inflytande över utbildningen och 
stimuleras att ta aktiv del i att vidareutveckla den.13 Elever ska få möjlighet att komma till tals, 
blir respekterade och uppleva sig ha möjlighet till inflytande och delaktighet över verksamhetens 
innehåll och arbetssätt. Då ges det goda förutsättningar för dem att ta till sig kunskaper och växa 
i sitt lärande.14

12 Läroplanerna för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen.
13 4 kap. 9 § skollagen (2010:800)
14 Skolverket (2013) Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken.
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Skolan ska göra en kartläggning och en nulägesanalys av den fysiska, sociala och pedagogiska 
miljön. Just att regelbundet göra kartläggningar av elevernas situation när det gäller kränkningar 
och låta det styra arbetet, är det som tydligast minskar mobbning och kränkningar enligt Skol-
verkets utvärdering av metoder mot mobbning.15 16,17

Mål Ansvar Redovisas
Medelvärdet på påståendet ”Som helhet fungerar vår 
skola bra” ska vara minst 7,4.16 

Samtliga skolor Årsredovisning

Medelvärdet på påståendet ”I min skola respekterar vi 
varandras olikheter” ska vara minst 7,1.16

Samtliga skolor Årsredovisning

Medelvärdet på påståendet ”Mina lärare ser till att det 
är studiero på lektionerna” ska vara minst 6,2.16

Samtliga skolor Årsredovisning

Medelvärdet på påståendet ”Min möjlighet att delta i 
planeringen av arbetssätt, arbetsformer och innehåll i 
undervisningen har varit…” ska vara minst 4,3.17

Samtliga skolor Årsredovisning

Medelvärdet på påståendet ”Jag känner mig trygg i  
skolan” ska vara minst 8,1.16

Samtliga skolor Årsredovisning

15 Skolverket, Forskning för skolan, 2011. Vad fungerar? Resultat från utvärdering av metoder mot mobbning.
16 Genomsnittet i riket. Skala 1 till 10 där 10, ju högre värde desto bättre resultat.
17 KSGYFs kursutvärdering. Skala 1 till 6 där 6, ju högre värde desto bättre resultat.
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En skola på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet

I skollagen står att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.18 Veten-
skaplig grund är kunskap som baseras på vetenskaplig metod medan beprövad erfarenhet handlar 
om professionell erfarenhet.

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

Skolorna ska använda metoder och färdigheter som har stöd i beprövad erfarenhet dvs. prövats 
under en längre tid av många, är systematiskt utvärderade och dokumenterade. Den beprövade 
erfarenheten är viktig eftersom den byggs av lärarna själva utifrån viktiga erfarenheter och en 
grundläggande metodkunskap. Att skapa en miljö för kollegialt lärande på skolorna där lärarna 
kan prata om sin undervisning, känna sig trygga att lära och lära om, är en viktig del i arbetet med 
beprövad erfarenhet. De kunskaper och färdigheter som utvecklats i lärarnas vardagliga praktik är 
de som har visat sig mest effektiva för att åstadkomma goda elevresultat.19

Alla elever har rätt till en god utbildning. För att klara de utmaningar skolsystemet står inför, 
behöver skolan utveckla innovativa metoder och arbetssätt. Fjärrundervisning20 innebär förnyade 
möjligheter att förbättra kvaliteten och likvärdigheten genom att erbjuda alla elever den undervis-
ning och det stöd de behöver. Under 2016-2017 genomför Kalmarsund gymnasieförbund, Ifous21 
tillsammans med Umeå universitet och Interactive Institute en forsknings- och utvecklingssats-
ning med fokus på fjärrundervisning. Projektet syftar till att, tillsammans med lärare och skol-
ledare, utveckla kunskaper om hur fjärrundervisning kan organiseras och genomföras för att ge 
elever bästa möjliga undervisning och stöd.

Läraren är skolans viktigaste resurs och yrkesskickliga lärare är en av de viktigaste förklarings-
faktorerna för att eleverna ska nå goda resultat i skolan. Det är viktigt att lärare vid sidan av lärar-
skicklighet också utvecklar en vetenskaplig kompetens. Läraryrket kan först då utvecklas till en 
18 1 kap. 5 § skollagen (2010:800)
19 Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling, Kommunförbundet Skåne. En sammanfattning av Helen
 Timperleys bok Teacher professional learning and development
20 Undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att man använder informations- och kommunikationsteknik (IKT).
 Eleverna är i skolans lokaler tillsammans med en handledare. Den undervisande läraren – fjärrläraren – befinner sig samtidigt
 någon annanstans. Fjärrundervisning är alltså inte samma sak som distansundervisning, där eleverna själva bestämmer när
 och var de ska utföra sitt skolarbete.
21 Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta
 för svensk skola och förskola. 
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gedigen profession som tar makten över kunskapsutvecklingen inom skolans område där lärarna 
forskar i frågor som de själva definierar. Samarbetet med högskolor och universitet ska stärkas, så 
att gymnasieförbundet kan få tillgång till kvalificerad kompetensutveckling för alla lärare. Sko-
lorna kan också därigenom lättare få tillgång till forskning som är relevant för dem och kritiskt 
pröva den i det egna arbetet. 22, 23

Mål Ansvar Redovisas
Ökade kunskaper om hur fjärrundervisning kan organise-
ras och genomföras för att ge elever bästa möjliga under-
visning och stöd.

JN, ST Årsredovisning

Andelen legitimerade lärare för samtliga lärarkategorier22 
ska vara minst 80 %.23

Samtliga skolor Årsredovisning

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

Samtliga skolor Årsredovisning

22 Gäller alla lärare, även de lärarkategorier som är undantagna från kravet på legitimation i behörighetsförordningen.
23 Av lärarkategorier med legitimationskrav är andelen för GYF 93 % (juni 2016).
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I ett allt mer digitaliserat samhälle ska skolan också bidra till att utveckla elevernas digitala kom-
petens. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur digitaliseringen påverkar indi-
viden och samhällets utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda 
digital teknik. De ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt 
till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt för att kunna värdera infor-
mation. Därigenom utvecklar eleverna förmågor som är värdefulla i arbets- och samhällslivet och 
vid vidare studier.24 

Kalmarsunds gymnasieförbund har en etablerad digital agenda som sätter fokus på de förvänt-
ningar förbundet har på alla i organisationen. På detta sätt skapas tydlighet kring förväntningar, 
förutsättningar och möjligheter som skolans digitalisering skapar.25

Kalmarsunds gymnasieförbund tilldelades utmärkelsen Guldtrappan 201626 med motiveringen:
”för ett genomtänkt digitalt skolutvecklingsarbete, långsiktigt drivet hela vägen 
från ledningsnivån till de digitala elevcoacherna, med fäste i ett blocköverskridande  
vision i styrelsen och förankrat i omvärldsorientering. Med infrastruktur, lärresur-
ser och en innovativ modell med IKT-pedagoger, pedagogforum, utvecklingsmiljö 
och högskolesamarbete genomfört med beställarkompetens”.

Mål Ansvar Redovisas
Digitala agendan ska genomföras Samtliga skolor Årsredovisning

24 Bilaga 7: Läroplan för gymnasieskolan Skolverkets förslag till förändringar - Nationella IT-strategier (U2015/04666/S) 
 Dnr 6.1.1–2015:1 608, s. 2
25 Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund, beslutad av förbundsstyrelsen 2016-01-28.
26 Initiativtagare är Stiftelsen Datorn i Utbildningen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Digital kompetens
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Entreprenöriellt lärande – attraktiv och konkurrens- 
mässig utbildningsorganisation

Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta ini-
tiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, 
kreativitet och mod att ta risker.27 Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta 
beslut, kommunicera och samarbeta. Att vara entreprenöriell betyder att ta tillvara möjligheter 
och förändringar samt att utveckla och skapa värden – personliga, kulturella, sociala eller ekono-
miska.

En rörligare arbetsmarknad ställer nya krav på dem som kommer ut i arbetslivet idag. Utbild-
ningsväsendet behöver anpassa sig för att kunna bemöta förändringarna i samhället. Entreprenör-
skap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap 
om egenföretagande. Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, 
initiativförmåga och självförtroende.28

För att skapa entreprenörer ska skolorna inom förbundet arbeta med att uppmuntra till innova-
tivt tänkande och att utveckla elevers entreprenörsanda. Det är därför angeläget att fler elever 
får prova på att driva UF-företag29 under sina studier. Gymnasieförbundet ser Ung företagsam-
het, Kalmar län som en naturlig samarbetspartner som t.ex. genom processtöd och i UF-mässor.  
Processutbildningen UF-företagande ger elever på gymnasiet möjlighet att träna och utveckla sin 
kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

Gymnasieförbundet ska vara en attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation vilket 
bland annat innebär att utbildningsutbudet är anpassat till arbetsmarknadens och samhällets  
behov. Uppdragsutbildningar inom olika yrkesområden främjar rörligheten på arbetsmarknaden. 
Förbundets yrkesutbildningar håller en hög kvalitet med såväl utbildad personal som lokaler och 
utrustning. Uppdragsutbildningen ska genomföras med hög kvalité och goda studieresultat. För-
bundet ska sträva efter att erbjuda uppdragsutbildningar som branscherna och arbetsmarknaden 
efterfrågar. Detta görs genom att ytterligare stärka redan upparbetad samverkan med bransch- 
organisationerna och arbetsmarknadens parter. 30

Mål Ansvar Redovisas
Minst 30 % av gymnasieeleverna prövar att bli UF-
företagare.

GY, GYSÄR Årsredovisning

Andelen avslutade kurser inom uppdragsutbildningen 
med minst betyget E ska vara minst 90 %.30

GY, VUX Årsredovisning

Det entreprenöriella lärandet i undervisningen ska öka. VUX Årsredovisning

27 Skolverket. Utvecklingsavdelningen. Vad är entreprenörskap?
28 http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/entreprenorskap
29 UF = Ung Företagsamhet
30 KSGYFs senaste resultat
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Integration

För att ge alla nyanlända elever goda förutsättningar till fortsatta studier, arbete och ett liv som 
aktiva samhällsmedborgare är tillgången till god och inkluderande utbildning avgörande. En 
framgångsrik undervisning för de nyanlända kräver stora insatser från flera delar av samhället. 
Det finns flera viktiga framgångsfaktorer för en positiv utveckling. Eleverna ska mötas av höga 
förväntningar i skolan och efter en inledande kartläggning av var och ens kunskaper, ska de så 
snart som möjligt få tillgång till ett flertal skolämnen. I många fall behöver eleverna få studie-
handledning på modersmålet så att deras kunskapsutveckling inte stannar upp. Alla lärare ska ha 
kunskaper i språkutvecklande arbetssätt och särskilt behövs lärare med kompetens i andraspråks-
inlärning. 

Vid övergångar mellan olika undervisningsformer eller skolformer ska skolorna säkerhetsställa 
att information inte går förlorad och att strukturer finns för kommunikation mellan de berörda 
verksamheterna. Studie- och yrkesvägledning och elevhälsan ska vara viktiga funktioner för 
framgång i elevernas studier och integrering.

Kalmarsunds gymnasieförbund ska ha som ambition att utveckla verksamheterna som rör  
nyanlända elevers mottagande och utbildning. Ett led i denna ambition är att med stöd av Skol-
verket genomföra systematiska insatser i syfte att stärka förbundets förmåga att på kort och lång 
sikt erbjuda nyanlända elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet med målet att förbättra 
förutsättningarna för goda kunskapsresultat för dessa elever. Prioriterade insatser som ska stärka 
förbundets förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen ska identifieras så att kun-
skapsresultaten höjs samt att likvärdigheten inom och mellan skolorna ökar. 

Språkintroduktion ska med ett flexibelt arbetssätt och ändamålsenlig organisation möjliggöra  
optimala kombinationer av svenska som andraspråk, grundskolekurser, gymnasiekurser och prak-
tik i enlighet med kraven på programmets individuella anpassning. 

Svenska för invandrare (SFI) är en central del av integrationspolitiken för att underlätta och på-
skynda den nyanländas etablering i samhället. Goda kunskaper i det svenska språket förenklar vid 
inträde i det svenska arbetslivet och en väl fungerande SFI-undervisning syftar således till att bl.a. 
stärka individens möjligheter att uppnå egen försörjning. 

Flexibiliteten och tillgängligheten ska stärkas och SFI måste i högre grad kunna kombineras med 
bl.a. arbete, praktik och yrkesutbildning samt annan vuxenutbildning. På så sätt påskyndas såväl 
språkinlärningen som möjligheten för individen att etablera sig på arbetsmarknaden. Förbundet 
ska bidra till en väl fungerande samverkan mellan och inom olika aktörer såsom vuxenutbildning-
en, förvaltningar i medlemskommunerna som har hand om invandring, integration och social- 
tjänst, arbetsförmedlingen etc. 
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31 32

Mål Ansvar Redovisas
Andelen elever som får studiehandledning på moders- 
målet ska öka.

GY, GYSÄR Årsredovisning

Andel elever efter avslutad språkintroduktion som nått 
en nivå motsvarande behörighet till gymnasieskolans 
yrkesprogram ska vara minst 24 %.31

GY Årsredovisning

De med Skolverket avtalade åtgärderna inom projektet 
för riktade insatser för nyanländas lärande32 ska genom-
föras.

JN, LK, ÖG Årsredovisning

31 KSGYFs senaste reslutat. 
32 Skolverket har inlett ett arbete med flera huvudmän med målet att utbildningen för nyanlända barn och ungdomar ska vara av 
 hög likvärdighet och kvalitet samt att elevernas kunskapsresultat ska höjas.
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SPECIFIKA PRIORITERINGAR OCH SATSNINGAR
Gymnasieförbundet kommer under 2017 fortsätta med specifika prioriteringar och satsningar 
utifrån verksamhetens krav och behov. Nedan följer en kortfattad beskrivning av de viktigaste 
satsningarna.

De medel för riktade insatser för kvalitetsutveckling av nyanländas lärande som förbundet bevil-
jats av Skolverket kommer under nästa år att innebära en markant förstärkning av utbildningen 
för nyanlända elever. Insatserna riktar sig till hela förbundet och handlar både om verksamhets-
utveckling och kompetensutveckling för all personal. Genom medverkan i projektet BIU Online 
kommer även möjligheterna till studiehandledning för elever med annat modersmål än svenska 
att avsevärt förbättras. Projektet innebär att Kalmarsunds gymnasieförbund medverkar i att skapa 
en regional struktur för studiehandledning online som bygger på samarbete mellan kommunerna 
i sydostregionen för att öka tillgängligheten till handledarresurser och språkutbud. Ersättning 
till grundskolan för examinationer i grundskoleämnen för ungdomar som går på introduktions- 
programmen och som inte tidigare varit inskrivna i svensk grundskola kommer också att fortsätta. 

Det är viktigt att verksamheten också utvecklas genom initiativ från olika medarbetare och  
personalgrupper inom den egna organisationen. Förbundet vill särskilt stödja sådana bra och för 
verksamheten angelägna idéer och förslag. Därför utgör den så kallade verksamhetsutvecklings-
fonden en betydande del av de specifika satsningarna även kommande budgetår. Förbundet kom-
mer dessutom att fortsätta avsätta särskilda medel för rättning av nationella prov i syfte att stärka 
en likvärdig och rättssäker bedömning av elevernas kunskapsnivå. 

Andra specifika prioriteringar handlar om att stärka kopplingen mellan språkutvecklingen och 
olika arbetsplatser genom att avsätta medel för praktikanskaffare vid Axel Weüdelskolans SFI-
undervisning. Kopplingen mellan skola och arbetsliv kommer även att stärkas genom den fort-
satta satsningen på den gymnasiala lärlingsutbildningen (GLU), som från och med innevarande år 
nu finns samlad under en rektor på Jenny Nyströmskolan med bättre förutsättningar att organisera 
och  effektivisera undervisningen för de elever som vill genomföra sin gymnasieutbildning som 
lärling och på så sätt få sin yrkesexamen.

En annan satsning för att stärka eleverna inför kommande arbetsliv, uppmuntra innovativt  
tänkande och utveckla deras entreprenörsanda är de medel som avsätts till UF-koordinatorer i 
syfte att få fler elever att under sin gymnasietid driva UF-företag. 

Gymnasieförbundets elever ska uppleva skolmiljön som trygg och att de alltid får den hjälp och det 
stöd de behöver, inte bara för sina studier. Att särskilt satsa på elevhälsan är därför en självklarhet för  
gymnasiebundet, som kommande år bland annat utökar omfattningen av tillgången till skol- 
psykolog.

Kalmarsunds gymnasieförbund ska vara en attraktiv arbetsgivare. En viktig del av detta är  
upplevelsen av att en god arbetsinsats och bra prestationer också ska löna sig. Därför avsätter 
förbundet medel för en särskild lönesatsning för 2017 utöver budget från medlemskommunerna.
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FINANSIELLA MÅL 2017
Enligt kommunallagen ska kommuner och 
landsting ha en god ekonomisk hushållning i 
sin verksamhet. Balanskravet innebär att kom-
muner och landsting skall upprätta en budget 
för varje kalenderår så att intäkterna översti-
ger kostnaderna. Utöver balanskravet ska dock 
fullmäktige/direktionen fatta beslut om rikt-
linjer för god ekonomisk hushållning för den 
kommunala verksamheten. För verksamheten 
ska anges mål och riktlinjer som är av betydel-
se för en god ekonomisk hushållning. För eko-
nomin ska anges de finansiella mål som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning.

RESULTATMÅL
Under den senaste treårsperioden ska gymnasie- 
förbundet uppnå något av följande alternativ:
 1. Ett positivt resultat varje enskilt år inom
   avstämningsperioden  
 2. Ett genomsnittligt positivt resultat som 
    minst uppgår till 1 % procent av förbun- 
   dets medlemsbidrag

INVESTERINGSMÅL
Under den senaste treårsperioden ska gymnasie- 
förbundets nettoinvesteringar självfinansieras.
 

SOLIDITETSMÅL
Under den senaste treårsperioden ska gymnasie- 
förbundet soliditet exklusive pensionsförplik-
telser minst uppgå till 35 % samt bibehålla en 
positiv soliditet inklusive pensionsförplikter.

PLANERING OCH UTVECKLING 
Under de senaste åren har regionen upplevt 
ett vikande elevunderlag men Kalmarsunds 
gymnasieförbund har fortsatt arbetat för att re-
gionens elever ska ha tillgång till ett stort och 

varierat utbud av program och inriktningar. 
Nuvarande trend är att fler ungdomar från  
gymnasieförbundets medlemskommuner väl-
jer skolor inom förbundet samtidigt som an-
talet elever från andra kommuner i förbundets 
skolor blir fler. Enligt befolkningsprognosen i 
medlemskommunerna sker nu även ett trend-
brott gällande elevunderlaget och antalet 16-19 
åringar ökar från och med år 2017. För de flesta 
kommunerna innebär befolkningsprognoserna 
i genomsnitt en procentuell ökning för ålderka-
tegorin med ca 20 % fram till år 2025.

Parallellt med kommunernas befolkningsun-
derlag så sker en markant ökning av antalet 
elever inom språkintroduktion. Kalmarsunds 
gymnasieförbund har sen slutet av år 2015 
hanterat en ökning på 335 % (från 140 elev-
er till 470 elever).  Den kraftiga ökningen av 
elevantalet innebär ett flertal utmaningar för 
gymnasieförbundet. Förbundet ser idag ökade 
kostnader inom bland annat lokaler, personal-
kostnader, administration och elevhälsa.

I början av år 2016 fastställde Kalmarsunds 
gymnasieförbund en digital agenda för åren 
2016 till 2018. Den digitala agendan sätter  
fokus på de förväntningar som förbundet 
har på alla i organisationen och innebär att  
förbundet hela tiden omdefinierar sina pro-
cesser för att vara fas i med tiden. Förbundets 
satsningar kring digital kompetens är en av de 
mest kraftfulla och långsiktiga pedagogiska 
satsningar som gymnasieförbundet genomfört 
sedan förbundet bildades. 

Kalmarsunds gymnasieförbund har under de 
senaste åren behövt ställa av lokaler på grund 
av minskat elevantal men nu står förbundet 
inför det omvända. I princip utnyttjas alla 
lokaler på Jenny Nyströmsskolan och Lars 
Kaggskolan, och utöver förbundets egna loka-

BUDGET 2017 OCH PLANERING 2018-2019
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ler har ett flertal klassrum hyrts externt för att 
klara av det hårda trycket. På Ölands Gymna-
sium har avställda lokaler tagits tillbaka och 
utöver dessa har även nya rum behövt hyras. 
Under den kommande perioden ökar nu an- 
talet 16-19 åringar inom medlemskommunerna, 
vilket innebär att den potentiella målgruppen 
blir större. Dessutom beräknas nivån på ande-
len ensamkommande barn vara fortsatt hög. 
Nämnda faktorer innebär en utmaning gällande 
planering av förbundets verksamhetslokaler 
och arbetet med lokalavställning, lokalanskaff-
ning och lokalanpassning kommer att öka mar-
kant de kommande åren.

 
Utöver lokalfrågan så är även den stora efter-
frågan på legitimerade lärare något som gym-
nasieförbundet måste hantera. Bristen av lärare 
pressar i sin tur upp lönerna och personalkost-
naderna ökar. Ett annat område som innebär 
stora behov för målgruppen ensamkommande 
barn är elevhälsan. Driftkostnader för vacci-
nationer, skolsjuksköterskor och kuratorer är 
driftkostnader där förbundet förutspår att en 
ökning kommer att ske. 
En annan fortsatt ekonomisk utmaning är  
finansieringen av den trådlösa pedagogiken. 
Inför 2017 har gymnasieförbundet ett fortsatt 
behov av en medfinansiering från medlems-
kommunerna för att fortsatt kunna öka kvalite-
ten i undervisningen och att ta tillvara de möj-
ligheter som öppnar sig med informations- och 
kommunikationstekniken (IKT). Förbundets 
prognos är dock att en självfinansiering av  
digital kompetens kan vara möjlig från år 2018 
då kommunernas befolkningsprognoser bidrar 
till en utökad budgetomslutning.
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Från och med höstterminen 2005 tillämpar 
Kalmarsunds gymnasieförbund en program- 
relaterad elevpeng enligt nedanstående be-
skrivning. 2015 inkluderades även gymnasie- 
särskolan och introduktionsprogrammen.

Den av Skolverket beslutade riksprislistan  
(senast kända) för fristående skolor används 
som fördelningsnyckel när budgetramarna 
fördelas till enheterna. Beloppen som anges i 
prislistan kan både bli högre och lägre för en-
heterna inom Kalmarsunds gymnasieförbund, 
då de endast används som fördelningsnyckel. 
Introduktions- programmen ingår inte i riks-
prislistan och för gymnasiesärskolan finns en-
bart ett genomsnittligt grundbelopp angivet. 
Kalmarsunds gymnasieförbund har därför tagit 
fram specificerade belopp för dessa verksamhe-
ter. Var femte år sker en översyn av de speci-
ficerade beloppen och däremellan sker en upp-
räkning med skolindex.

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

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

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

Särskild viktning görs för nationellt godkänd 
idrottsutbildning. För lagidrotter (fotboll och 
innebandy) med 30 000 kr/elev och för indi-
viduella idrotter (simning och fäktning) med  
15 000 kr/elev.

BESKRIVNING AV BUDGETSYSTEMET
Avräkning med budgetjustering sker en gång 
om året när antagningen är avslutad. För 
språkintroduktionen och AST- enheten sker 
avräkningen 4 gånger per år. Samma prislista 
används som i budgetarbetet.

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

För Kostverksamheten räknas budgetramen 
upp för löner och övriga kostnader samt intäk-
ter enligt de procentsatser som tilldelas gym-
nasieförbundet. En justering görs sedan med 
förändringen av antalet elever inom dess upp-
tagningsområde. Avstämning sker en gång per 
år den 15 september.
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DIMENSIONERING AV GYMNASIE-
SKOLORNAS PROGRAMUTBUD

Skola Anskod Benämning Kommun 17/18 16/17 15/16

JN BF Barn- och fritidsprogrammet Kalmar 64 64 54

LK BA Bygg- och anläggingsprogrammet Kalmar 50 50 50

ST EK Ekonomiprogrammet Kalmar 128 128 96

LK EE El- och energiprogrammet Kalmar 64 64 64

JN ESBIL Estetiska programmet, bild och formgivning Kalmar 16 16 28

JN ESDAN Estetiska programmet, dans Kalmar 6 0 8

JN ESEST Estetiska programmet, estetik och media Kalmar 16 26 32

JN ESMUS Estetiska programmet, musik Kalmar 16 16 14

S4Y ESMUS Estetiska programmet, musik Torsås 0 0 16

S4Y ESMUS0S Estetiska programmet, musik, riksrekryterande spetsutbildning Torsås 0 0 16

JN ESTEA Estetiska programmet, teater Kalmar 10 10 12

LK FT Fordons- och transportprogrammet Kalmar 18 18 16

ST HA Handels- och administrationsprogrammet Kalmar 24 24 24

ST HA Handels- och administrationsprogrammet profi l  asperger Kalmar 4 4 0

LK HVFRI Hantverksprogrammet, frisör Kalmar 16 16 16

LK HVSTY Hantverksprogrammet, styling Kalmar 16 16 12

JN HT Hotell- och turismprogrammet Kalmar 24 24 24

JN NA Naturvetenskapsprogrammet Kalmar 32 64 50

LK NA Naturvetenskapsprogrammet Kalmar 96 96 90

JN RL Restaurang- och l ivsmedelsprogrammet Kalmar 40 42 39

ÖG RL Restaurang- och l ivsmedelsprogrammet Borgholm 0 0 24

ST SA Samhällsvetenskapsprogrammet Kalmar 128 128 128

ST SABETL Samhällsvetenskapsprogrammet Bet profi l  ledarskap och idrott Kalmar 32 32 32

ST SABETA Samhällsvetenskapsprogrammet Bet profi l  räddning och säkerhet Kalmar 32 32 32

ST SAMEDA Samhällsvetenskapsprogrammet Med profi l  asperger Kalmar 4 2 6

LK TE Teknikprogrammet Kalmar 96 96 96

LK VF VVS- och fastighetsprogrammet Kalmar 12 12 12

JN VO Vård- och omsorgsprogrammet Kalmar 32 32 32

Summa 976 1 012 1 023

Nedanstående tabeller visar antalet platser för nationella program i årskurs 1 inkl. GLU Kalmar, 
(Gymnasieförbundets lärlingscentrum på Jenny Nyströmsskolan). Antalet platser i organisatio-
nen har från läsåret 2016/2017 till 2017/2018 minskats med 40 st. 
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Dimensionering av utbudet på Gymnasial Lärlingsutbildning (GLU)

Skola Anskod Benämning Kommun 17/18 16/17

JN BFPED0L Barn- och fritidsprogrammet, pedagogiskt arbete, lärling Kalmar 2 2

JN BFFRI0L Barn- och fritidsprogrammet, fritid och hälsa, lärling Kalmar 2 2

JN BAHUS0L Bygg- och anläggingsprogrammet, husbyggnad, lärling Kalmar 2 2

JN BAMAL0L Bygg- och anläggingsprogrammet, måleri, lärling Kalmar 2 2

JN BAPLA0L Bygg- och anläggingsprogrammet, plåtslageri, lärling Kalmar 2 2

JN EEELT0L El- och energiprogrammet, elteknik, lärling Kalmar 1 2

JN EEAUT0L El- och energiprogrammet, automation, lärl ing Kalmar 1 2

JN EEDAT0L El- och energiprogrammet, dator och ommunikationsteknik, lärling Kalmar 1 2

JN EEENE0L El- och energiprogrammet, energiteknik, lärling Kalmar 1 2

JN FTPER0L Fordons- och transportprogrammet, personbilar, lärl ing Kalmar 1 2

JN FTLAS0L Fordons- och transportprogrammet, lastbil  o mobila maskin, lärling Kalmar 3 2

JN HAHAN0L Handels- och administrationsprogrammet, handel och service, lärling Kalmar 1 2

JN HVFRI0L Hantverksprogrammet, frisör, lärl ing Kalmar 1 0

JN HVSTY0L Hantverksprogrammet, styling, lärling Kalmar 1 0

JN HTHOT0L Hotell- och turismprogrammet, hotell  o konferans, lärling Kalmar 1 2

JN HTTUR0L Hotell- och turismprogrammet, turism o resor, lärling Kalmar 1 2

JN RLBAG0L Restaurang- och l ivsmedelsprogrammet, bageri o konditori, lärling Kalmar 2 2

JN RLFAR0L Restaurang- och l ivsmedelsprogrammet, färskvaror, lärling Kalmar 2 2

JN RLKOK0L Restaurang- och l ivsmedelsprogrammet, kök o servering, lärling Kalmar 2 2

JN VFVVS0L VVS- och fastighetsprogrammet, VVS, lärling Kalmar 1 2

JN VOVAR0L Vård- och omsorgsprogrammet, lärling Kalmar 2 0

32 36
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Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan planerar för att anta nya elever till följande program läsåret 2017/2018.
Antalet platser anpassas i så stor utsträckning som möjligt efter behovet.

Kod Program
Nationella program

AHADM-GS Administration, handel och varuhantering

FAFAS-GS Fastighet, anläggning och byggnation

HRHOT-GS Hotell, restaurang och bageri

SNSAM-GS Samhälle, natur och språk

Individuella program

IAIND-GS Individuellt program
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INTERKOMMUNALA ERSÄTTNINGAR
De interkommunala ersättningarna för år 2017 påverkas av antagningen till två läsår; dels läsåret
2016/2017, dels läsåret 2017/2018.

Antagningen visar att fler elever från förbundets kommuner söker utbildningar utanför gymnasie- 
förbundet, vilket innebär ökade kostnader. Antal elever från andra kommuner som vill studera i 
förbundets skolor beräknas minska på gymnasiet.

INTERKOMMUNALA INTÄKTER
Kalmarsunds gymnasieförbund har stort inflöde av gymnasieelever från vissa kringkommuner. 
Det totala antalet elever från Nybro kommun är 178 (145 elever, läsåret 2015/16), Oskarshamn 
kommun 66 elever (64 elever, läsåret 2015/16), Mönsterås kommun 168 elever (166 elever, läs-
året 2015/16), samt Emmaboda kommun 66 elever (67 elever, läsåret 2015/16).

Totalt studerar 587 elever från andra kommuner inom förbundet (608 elever, läsåret 2015/16). 
De program som elever från andra kommuner i första hand söker är estetiska programmet,  
teknikprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet, 
el- och energiprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet och barn och fritidsprogrammet. 
Elever från andra kommuner finns dock på alla program.

Intäkterna beräknas till totalt 80,0 miljoner kronor (verklig intäkt år 2015 var 82,7 miljoner kro-
nor), inklusive gymnasiesärskolan och AST-enheten.

INTERKOMMUNALA KOSTNADER
Elever som studerar i andra kommuner är 94 stycken (90 elever, läsår 2015/2016). På fristående
skolor, belägna i Kalmar kommun, studerar 493 elever i (543 elever, läsår 2015/16). 

Interkommunala kostnader Lå 13/14 Lå 14/15 Lå 15/16 Lå 16/17

Folkbokförda elever inom GYF:s skolor

Antal elever på gymnasiala utbildningar i  andra kommuner 92 115 90 94

Fristående skolor lokala(CIS+FLV+DHG+KPG+ITGY+SYAB+HEGY+PLU) 643 558 543 493

Fristående skolor externa 56 34 15 77

Summa 791 707 648 664
CIS = Calmar Internationella Skola, DHG= Dag Hammarsköldsgymnasiet, HEGY = Helgesbogymnasiet, ITGY = Ingelstorpgymnasiet

FLK=Kalmar Fria Läroverken, KPG = Kalmar Praktiska Gymnasium, PLU = Plusgymnasiet, SYAB = Svensk Yrkesförarutbildning AB

Interkommunala intäkter Lå 13/14 Lå 14/15 Lå 15/16 Lå 16/17

Antal elever i  gymnasieskolan från andra kommuner 519 539 556 527
Antal elever i  gymnasiesärskolan från andra kommuner 34 31 33 38

Antal elever i  aspergetenheten från andra kommuner 18 21 19 22

Summa 571 591 608 587
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Elever hos andra huvudmän läsåret 16/17

Andel elever på gymnasiala
utbildningar i andra kommuner

Fristående skolor lokala

Fristående skolor externa

FÖRÄNDRINGAR INOM DEN INTERKOMMUNALA KOSTNADEN
Inom samverkansområde Sydost söker alla elever som förstahandssökande. Inom området stude-
rar 40 elever från Kalmarsunds gymnasieförbund, årskurs 1-3, i någon annan kommun (36 elever, 
15/16). För de fristående skolorna i Kalmar är förändringen enligt nedan:

-    Kalmar Fria Läroverken har antagit 44 elever (44 elever, 15/16).
-    CIS har antagit 39 elever (43 elever, 15/16).
-    KPG har antagit 21 elever (35 elever, 15/16).
-    Ingelstorpsgymnasiet har antagit 18 elever (14 elever, 15/16), intagningen sköts via Växjö.
-    SYAB har antagit 28 elever (19 elever, 15/16).
-    Dag Hammarsköldsgymnasiet har antagit 0 elever (4 elever, 15/16).
-    Helgesbogymnasiet har antagit 3 elever (3 elever, 15/16).
-    Plusgymnasiet har antagit 19 elever (17 elever, 15/16).

Den totala kostnaden, inklusive gymnasiesärskolan och AST-enheten, beräknas till 79,8 miljo-
ner kronor för år 2016.
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DRIFTSBIDRAG FRÅN MEDLEMSKOMMUNER 
2017-2019
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Borgholm Kalmar Mörbylånga Torsås Summa
2017 38 680 241 699 55 203 24 939 360 522
2018 39 946 247 602 54 386 24 884 366 819
2019 40 137 251 752 57 222 24 895 374 007
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Gymnasieskola driftsbidrag
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Borgholm Kalmar Mörbylånga Torsås Summa
2017 46 883 274 216 59 950 29 434 410 483
2018 47 754 277 217 58 425 29 043 412 439
2019 48 134 282 077 61 357 29 097 420 665
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Totalt driftsbidrag 2017
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Borgholm Kalmar Mörbylånga Torsås Summa
2017 8 203 32 516 4 747 4 495 49 961
2018 7 808 29 614 4 038 4 159 45 619
2019 7 997 30 324 4 135 4 202 46 658
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Vuxenutbildningen driftsbidrag

Enligt befolkningsprognosen för 2017 är antalet 
16–19 åringar 4 024. Bidraget från kommunerna 
blir 87,1 tkr per 16-19 åring till förbundet. Jämfört 
med det antal 16-19 åringar som legat till grund 
för 2016 års budget beräknas antalet öka med 
4. Med hänsyn till denna prognos ökar därmed 
budgeten med 351 tkr inför nästa år.

Under 2015 beslutades att komvuxverksamheten 
i Torsås skulle flyttas till Kalmar. Under 2016 har 
Torsås kommun skrivit avtal med förbundet för 
att bibehålla verksamheten på plats i Torsås. Detta 
innebär att Torsås kommun medlemsbidrag ökar 
gällande komvuxverksamheten med 1760 tkr. 
Finansering för Axel Weudelskolan förändras 
därmed och inbegriper numera även Torsås 
kommun. 

Det tillkommer en justering för statsbidrag som 
ingår i anslaget för kommunalekonomisk ut-
jämning och som omfattar bidrag till gymnasie- 
och komvuxverksamhet.33 De statsbidrag som 
ingår i budgetramen uppgår till ett belopp om  
6 498 tkr, det ingår även ett effektiviserings-
krav för gymnasieskolan som reducerar för-
bundets statsbidrag med 4 570 tkr. Effekten av 
statsbidragens påverkan på förbundets budget 
är ett extra tillskott om 1 928 tkr.

I beloppet ingår statsbidrag för:
Gymnasieskolan
- Lärarlegitimationen
- Stärkta förutsättningar för elever (SOU 2011:30)
- Nya skollagen
- Rektorsutbildning
- Den nya gymnasiesärskolan
- Ungdomar utanför gymnasieskolan
- Effektiviseringar nya gymnasieskolan

 
 

Komvux
- Införande aktivitetskrav
- Nationella prov
- Tydligare/justerat krav
- Rätt till Komvux

Förbundet står nu i jämförelse med de senaste 
åren inför en omvänd situation.  Under plane-
ringsperiod för åren 2018 och 2019 fortsätter 
antalet elever att öka vilket innebär en stabili-
sering av medlemsbidraget framöver. 

Antalet 16-19 åringar beräknas öka med 80 till  
4 104 inför budgetåret 2018 för att sedan öka 
med ytterligare 80 till 4 184 budgetåret 2019. 
För år 2018 räknas därför gymnasieskolans  
nettokostnader i förhållande till ökningen upp 
med 7 029 tkr. För år 2019 räknas nettokostna-
derna upp med 7 029 tkr i förhållande till år 2018.

33     Förändringar av statsbidragen korrigerat 
       enligt det slutgiltiga cirkuläret från SKL.

I tabellerna ovan anges uppgifterna för år 2018 och 2019 exklusive statsbidrag via 
kommunalekonomiska utjämningen. 
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Budgetförslag inför år 2017 utgår från 2016 års budget inklusive löneökningar samt justering för 
minskning av antalet 16 – 19 åringar och förändringar av statsbidrag.34 Sammantaget innebär detta 
en budgetram för år 2017 som uppgår till 410 483 tkr.

34 Förändringar av statsbidragen korrigerat 
 enligt det slutgiltiga cirkuläret från SKL.

BUDGETRAM OCH DRIFTSBUDGET 2017

(tkr) Budget 2016 Budget 2017

Driftsbidrag från medlemskommunerna
Gymnasieskola -354 338 -360 522
Vuxenutbildning -41 901 -49 961
Total summa: -396 239 -410 483

Gemensamt
Förbundskontoret 15 854 16 616
Gemensamma verksamhetskostnader 29 038 5 689
Ers från gymnasieskola och vuxenutbildning -44 892 -22 305
Total summa: 0 0

Gymnasieskola
Lars Kaggskolan 101 483 119 406
Stagneliusskolan 74 518 80 508
Jenny Nyströmsskolan inkl Gymnasiesärskolan 113 085 112 152
Ölands Gymnasium 2 865 10 783
Mjölnergymnasiet 4 547 114
Kostenheten 12 696 14 472
Ers för gemensam adm 44 130 21 926
Total summa: 353 324 359 361

Vuxenutbildning
Övergripande Komvux 1 142 0
Axel Weüdelskolan 32 051 39 223
Mjölnergymnasiet, Komvux 1 142 2 968
Ölands Gymnasium, Komvux 7 316 8 060
Ers för gemensam adm 763 370
Total summa: 42 414 50 621

Resultat: 500 500
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Investeringsbudgeten för år 2017 uppgår till 9 774 tkr vilket är en ökning med 1 816 tkr jäm-
fört med föregående års budgetutrymme. Investeringsbudgeten för planperioden, 2018-2019, är  
5 195 tkr respektive 4 750 tkr.

Mjölnergymnasiet
En mindre budgetpost är avsatt för skolan vilken avses användas till uppkomna investerings- 
behov.
 
Axel Weudelskolan
Investeringsbudget 2017 ämnar användas till klassrumsmöbler. Inköp av kamerautrustning för att 
säkerställa trygghetsbehovet på skolan inkluderas i investeringsäskandet.
 
Ölands Gymnasium
Skolans behov av investering inför 2017 avser nyinvestering i klassrumsuppsättningar vad gäller 
elevmöbler i och med det ökade elevantalet inom bl. a. språkintroduktionen. 
 

INVESTERINGSBUDGET 2017

Förbundsövergripande ink kost.;
3 474

Lars Kaggskolan; 2 000

Jenny Nyströmsskolan; 2 200

Stagneliusskolan; 1 700 Ölands gymnasium; 50

Mjölnergymnasiet; 50

Axel Weüdelskolan; 300

Investering 2017 (tkr)
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Stagneliusskolan
Skolan har med start under 2015 påbörjat en övergripande satsning på enhetens lärmiljö för att 
anpassa skolan till en flexiblare, mer IKT-anpassad undervisning. I och med 2017 års investe-
ringsnivå slutförs satsningen. Investeringsmedel används till klassrum, studieplatser och lärarnas 
arbetsplatser. Även inköp av media - och kommunikationsutrustning ingår i avsatta medel.

Jenny Nyströmskolan
Flera klassrum har fått ny utrustning i digital anda med med möbler som öppnat för fler flexibla 
undervisningsformer. Detta planeras även fortlöpa under 2017. I skolans korridorer, planeras nya 
sittplatser. En annan åtgärd under året kommer vara att installera kameraövervakning i skolans 
samtliga lokaler. 
   
 
Lars Kaggskolan
En betydande elevökning till skolans program har medfört behov av inköp vad det gäller utrust-
ning i form av olika läromedel, nya möbler samt en del anpassning av lokaler. En redan påbörjad 
process till moderna och mer flexibla lärmiljöer planeras även att fortsätta. 

En ytterligare process som förväntas påbörjas under 2017 är ombyggnation av skolans ventilation. 

 
Förbundsövergripande
Centralt finns en budgetpost avsedd för enheternas beviljade anslag från verksamhetsutvecklings-
fonden, vilken är avsedd att främja utveckling av verksamheterna. Nytt för 2017 är att förbundet 
köper kopiatorer centralt med en avskrivningstid om fyra år. Enheterna interndebiteras månads-
vis. Kostverksamheten planerar för att ersätta möblerna i elevrestaurangen på Jenny Nyströms-
skolan under år 2017. Utöver möbler planeras reinvesteringar för maskiner som måste fasas 
ut. Kostverksamheten ser även att den ökade mängden elever kan innebära ett behov av byte 
av maskiner med högre kapacitet för Lars Kaggskolan. Kalmar kommuns planer på att bygga  
lägenheter på fastigheten Forellen innefattar nytt kök och matsal för eleverna på  Stagnelius- 
skolan, investeringarna kommer därför att bli så begränsade som möjligt i kök och matsal på  
skolan, tills dess att den nya byggnationen finns på plats.
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RESULTATBUDGET
Bokslut Bokslut Prognos 

Resultatbudget (tkr) 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Verksamhetens intäkter 118 004 123 749 110 499 124 361 117 561 110 761

Jämförelsestörande intäkter 0 3 482 0 0 0 0

Verksamhetens kostnader -507 426 -513 002 -487 374 -510 862 -505 863 -502 819

Jämförelsestörande Kostnader 0 0 0 0 0 0

Pensions kostnader m m -15 929 -16 494 -10 428 -19 101 -19 108 -23 391

Avskrivningar -2 766 -3 011 -3 252 -4 447 -4 591 -4 754

Verksamhetens nettokostn. -408 118 -405 276 -390 555 -410 049 -412 001 -420 203

Medlemsbidrag 412 120 408 574 397 119 410 483 412 439 * 420 665 *

Statsbidrag 6 333 1 711 0 0 0 0
Finansiella intäkter 427 98 100 100 100 100

Finansiella kostnader -25 -11 -9 -34 -38 -62

Årets resultat 10 737 5 096 6 655 500 500 500

* Exklusive statsbidrag via kommunalekonomiska utjämningen
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FINANSIERINGSBUDGET 2017
Bokslut Bokslut Prognos

Finansieringsbudget (tkr) 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tillförda medel

Resultat 10 737 5 096 6 655 500 500 500
Justering för av- o nedskrivningar 2 766 3 011 3 252 4 447 4 591 4 754
Återbetalning 0 -10 806 -10 048 0 0
Justering för gjorda avsättningar, 
pensioner

-2 936 234 -223 -150 -116 -72

Justering för övriga poster -657 -673 4 780 -2 206 -1 103 0

Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital

9 910 7 668 3 658 -7 457 3 873 5 182

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

44 0 0 0 0 0

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga 
fordringar

12 489 41 678 -42 372 13 777 201 1 824

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga 
skulder

2 956 -36 206 10 093 5 048 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 25 399 13 139 -28 622 11 368 4 074 7 006

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i  materiella 
anläggningsti l lgångar

-4 764 -4 473 -7 939 -7 860 -4 960 -4 750

Försäljning av materiella 
anläggningsti l lgångar

0 0 0 0 0 0

Investering i  immateriella 
anläggningsti l lgångar

0 0 0 0 0 0

Försäljning av immateriella 
anläggningsti l lgångar 0 0 0 0 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 764 -4 473 -7 939 -7 860 -4 960 -4 750

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Ökning (+)/minskning (-) långfristiga 
skulder
Ökning (-)/minskning (+) långfristiga 
fordringar

14 14 14 14 14 14

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten

14 14 14 14 14 14

ÅRETS KASSAFLÖDE 20 649 8 680 -36 547 3 522 -872 2 270

Förändring likvida medel
Förändring l ikvida medel 20 649 8 680 -36 547 3 522 -872 2 270
Likvida medel vid årets början 63 183 83 779 92 459 55 912 59 435 58 562
Likvida medel vid årets slut 83 832 92 459 55 912 59 435 58 562 60 833
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BALANSBUDGET 2017
Bokslut Bokslut Prognos 

Balansbudget (tkr) 2 014 2 015 2016 2017 2018 2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar 15 416 16 865 21 538 24 937 25 292 25 274
- materiella ti l lgångar 15 290 16 753 21 440 24 853 25 222 25 218

 - finansiella 0 0 0 0 0 0

 - långfristig fodran 126 112 98 84 70 56

Omsättningstillgångar 165 327 132 276 138 101 127 847 126 773 127 219

 - varulager 736 736 736 736 736 736

 - kortfristiga fordringar 80 759 39 081 81 453 67 676 67 475 65 651

 - l ikvida medel 83 832 92 460 55 912 59 435 58 562 60 832

Summa tillgångar 180 743 149 141 159 639 152 784 152 065 152 493

Eget kapital, avsättningar
 och skulder

Eget kapital 71 530 67 794 74 556 65 008 65 508 66 008

- ingående balans 60 793 71 530 78 706 74 556 65 008 65 508

 - återbetalning 0 -8 832 -10 806 -10 048 0 0

- årets resultat 10 737 5 096 6 655 500 500 500

Avsättningar 3 099 11 439 5 084 2 728 1 509 1 438

- pensioner 1 795 1 998 1 775 1 625 1 509 1 438

 - öriga avsättningar 1 304 9 441 3 309 1 103 0 0

Skulder 106 113 69 907 80 000 85 048 85 048 85 048

- långfristiga 0 0 0 0 0 0

- kortfristiga 106 113 69 907 80 000 85 048 85 048 85 048

Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder

180 743 149 141 159 639 152 784 152 065 152 494



GYMNASIEFÖRBUNDETS VERKSAMHETER
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Förbundsövergripande
5,4%

Gymnasieutbildningen
82,2%

Vuxenutbildningen
12,2% Resultat

0,1%

Nettokostnad 2017

Förbundsövergripande

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

Den förbundsövergripande verksamheten uppgår till 5,4 % av förbundets nettokostnader dvs. ca
22,3 mkr. I den övergripande verksamheten administreras verksamhet som inte är direkt hänför- 
bar till gymnasieskolan eller Komvux, exempelvis kostnader för ekonomi- och lönesystem, viss 
fortbildning, informationsinsatser, IT, ungdomsmottagningen, kvalitéts- och utvecklingsfrågor 
samt ersättning till fackliga förtroendemän. Cirka 95 % av de förbundsövergripande kostnaderna 
består av interkommunala ersättningar, inackorderingsbidrag, elevresor.

Inom verksamheten för det förbundsövergripande återfinns förbundskontoret. Personalen på för-
bundskontoret biträder styrelsens, förbundschefens och enheternas behov av spetskompetenser 
och kan knyta till sig ytterligare experthjälp vid behov eller under vissa projektperioder. Perso-
nalen tar också fram professionella beslutsunderlag, konsekvensanalyser och utredningsarbeten.
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Axel Weüdelskolan

Det finns goda förutsättningar att trivas på Axel 
Weüdelskolan. Cafeteria och tillgång till dato-
rer ger möjligheter till självstudier eller arbete 
i grupp.

All personal inom skolan arbetar ständigt med 
att verksamhetens kvalité ska förbättras. Sko-
lan vill skapa en miljö för elevens livslånga 
lärande som ger studieglädje, ökad kompetens 
och självtillit. I kombination med att eleven får 
möta människor i alla åldrar och med varieran-
de yrkes-, studie- och livsbakgrund uppstår en 
speciell dynamik vilket ger mycket goda förut-
sättningar för elevernas lärande.

På komvux i Kalmar kan eleverna läsa fristå-
ende kurser, kortare och längre utbildningar på 
grundläggande och gymnasial nivå. Skolan har 
också utbildning i vård och omsorg, svenska 
för invandrare (SFI) samt för vuxna med spe-
ciella funktionshinder (Lärvux).

INFÖR 2017
Inför 2017 förbereder sig Axel Weüdelskolan 
för att ta emot ännu fler elever då antalet in-
vandrare till Kalmar kommun enligt uppgift 
kommer att öka. 

Nya kursplaner för verksamheten avseende 
svenska för invandrare och grundläggande 
vuxenutbildning gör att skolan redan idag  
arbetar i olika grupper för att kunna starta året 
på bästa möjliga sätt. Personal och rektorer går 
på utbildning och känner att de ligger långt 
fram i sina förberedelser. Under innevarande år 
har skolan startat fler kvällskurser vilket skolan 
tänker fortsätta med även nästa år. Detta ökar 
betydligt elevernas möjligheter till flexibelt lä-
rande.

Från och med januari 2017 erbjuder skolan 
kontinuerlig utbildning. Detta innebär att alla 
elever har möjlighet att studera hela året. 

Axel Weüdelskolan har under året fortsatt att 
utbyta erfarenheter med andra aktörer och har 
haft många besök där de tittat på hur skolan  
arbetar inom flera olika områden bl.a IKT, flex-
undervisning och integration. Skolans personal 
har också gjort ett antal studiebesök på andra 
skolor för att få inspiration och kunskaper. Det-
ta är ett arbete som enheten kommer att fort-
sätta utveckla då det bidrar med många vinster 
för både elever och personal.

Handlingsplaner för alla prioriterade målområ-
den finns upprättade och implementering och 
genomförande har startat under hösten 2016 
och fortsätter under 2017. Dessa innehåller  
aktiva handlingar hur varje arbetslag ska  
arbeta med kunskaper, utveckling och lärande, 
normer, värden och inflytande, digital kompe-
tens, entreprenöriellt lärande, integration samt 
en skola på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet.

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING 2018-2019
Skolan arbetar med en organisation för konti-
nuerlig utbildning där skolans elever ges möj-
lighet att studera under hela året och där perso-
nalen hittar ett väl fungerande arbetssätt som 
leder till ökad måluppfyllelse för eleverna.

Skolan ser en satsning från staten avseende 
vuxenutbildningen som mycket viktig för att 
kunna behålla utbildad personal och attraktivi-
tet för att rekrytera ny.

Enheten lägger stor vikt vid och arbetar utifrån 
elevens behov och förutsättningar samt för att 



42 | BUDGET 2017

elever med speciella behov får den hjälp de be-
höver. Detta för att eleverna ska kunna nå må-
len.  Enheten arbetar med att skapa förutsätt-
ningar för att kunna anställa speciallärare som 
tillsammans med lärare i kurserna ska arbeta i 
“klassrummen” med elevernas måluppfyllelse. 
I övrigt är det viktigt att arbetet med IKT och 
entreprenöriellt lärande samt diskussionerna 
om och runt måluppfyllelse fortsätter. Vi arbe-
tar för att få en god arbetsmiljö och hög trivsel 
bland elever och personal då detta är en god 
förutsättning för en god lärmiljö och därmed 
medverkar till en högre måluppfyllelse. En del 
i det systematiska arbetsmiljöarbetet har resul-
terat i ett trivselrum för personalen. Förvänt-
ningen är att detta blir väl använt och kan ge 
personalen möjlighet till en lugn och trivsam 
stund på dagen.

Vård- och omsorgscollege kommer att ge elev-
erna på vård- och omsorgsutbildningen en bre-
dare utbildning med fler möjligheter både till 
arbete och fortsatt utbildning.

Då skolan förväntar ett fortsatt ökat söktryck 
inom alla verksamheter fortsätter även arbetet 
med att maximera nyttjandet av skolans loka-
lytor.

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

Under våren 2017 kommer enheten att utveckla 
ansökningsförfarandet för eleverna. Eleverna 
inom gymnasial vuxenverksamhet kommer 
enbart kunna ansöka via webben. Detta förfa-
rande kommer efter hand att införas även på 
grundläggande vuxenverksamhet och svenska 
för invandrare om möjligheten finns.
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Jenny Nyströmsskolan

Kom som du är, bli den du vill!

Jenny Nyströmsskolan arbetar för att alla elev-
er ska få en meningsfull utbildning i ett vänligt 
klimat och i en god miljö! Som elev på Jenny 
Nyströmsskolan har du alla förutsättningar att 
få en riktigt bra gymnasieutbildning.
 
Jenny Nyströmsskolan invigdes 1992 och är 
därmed snart 25 år gammal. Skolan, som består 
av sex skolenheter vilka leds av en rektor var-
dera, bedriver utbildning inom gymnasiet och 
inom gymnasiesärskolan. Skolan är en modern 
skolbyggnad med många specialsalar anpassa-
de för flera utrustningskrävande program. Ut-
märkande för skolan är dess estetiskt tilltalande 
galleria och den stora funktionella aulan.

Hösten 2016 har Jenny Nyströmsskolan 746 
elever inskrivna på gymnasiets nationella pro-
gram, 118 på språkintroduktion, 19 på upp-
dragsutbildningar åt Kunskapsnavet, 9 på gym-
nasial lärlingsutbildning (GLU) samt 84 på 
gymnasiesärskolan.

Jenny Nyströmsskolan befinner sig i en expan-
siv pedagogisk utvecklingsfas där förbundets 
digitala satsning är central. Skolans pedago-
ger har tillägnat sig den digitala tekniken och 
använder sig av denna för att stärka undervis-
ningen ytterligare med målet att alla elever ska 
nå kunskapsmålen.

Nya lärmiljöer har skapats med större flexibili-
tet och förbättrade möjligheter till dialoger och 
gruppdiskussioner i olika former. Detta innebär 
att eleverna både lär av och med varandra, vil-
ket anses vara ett viktigt redskap till lärandet.

Den ambitiösa och yrkesskickliga pedagogiska 
personalen vid skolan kompletteras med en 

viktig och väl fungerande stödorganisation. En 
god tillgång till speciallärare, skolsköterskor, 
kuratorer, studie- och yrkesvalslärare m.fl. 
innebär att skolans elever, utöver stöd i sitt or-
dinarie lärande, också har möjlighet till hjälp 
och stöd inom en rad olika situationer som kan 
uppkomma i livet och som kan påverka utbild-
ningen.

INFÖR 2017
För att möta de politiska målen arbetar skolan 
sedan flera år med en kompetensutvecklings-
plan. Lärarna följer en metod där deras arbete 
både stimuleras, prövas, analyseras och doku-
menteras, samt utvecklas inom vetenskapligt 
beprövade framgångsfaktorer och metoder runt 
formativt och kollegialt arbete, och digital för-
stärkning. Lärarna har också själva aktivt fått 
delta i beslut vilka prioriteringar som ska göras 
och skolans elevhälsoteam nyttjar sin kompe-
tens för att stärka allas bidrag till att förbättra 
närvaron samt tryggheten och studieron. Sko-
lan har också arbetat aktivt för att nyttja till-
gängligt statistiskt underlag för analys och för-
bättringsarbete.
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Inom musikinriktningen på det estetiska pro-
grammet har en genomgripande upprustning 
skett under våren 2016. Förutom att kvalitén 
på våra liveframträdanden höjts och elevernas 
kreativitet utvecklats, har arbetsmiljön för både 
elever och lärare på detta sätt förbättras vilket 
skolan anser kommer att leda till ökad kvalitet 
på undervisningen. Skolan har också med detta 
gett eleverna möjlighet att arbeta med profes-
sionell analog och digital teknik. Inför 2017 
vill skolan fortsätta att utveckla sina miljöer 
för musikundervisningen bland annat genom 
att komplettera musikstudion för att förbättra 
inspelningsmöjligheterna. Investeringarna gör 
också att skolan i ännu högre grad kan använda 
de digitala verktygen för att eleverna ska kunna 
öka sin måluppfyllelse.  Detta gör att skolan 
på flera olika sätt kan ge eleverna möjlighet att 
analysera, utvärdera och reflektera runt under-
visningen.

Hotell- och turismprogrammet, restaurang och 
livsmedelsprogrammet och naturvetenskaps-

programmet har påbörjat en process att enas 
runt gemensamma värderingar som samtliga 
kurser ska arbeta mot för att visa vikten av att 
uppnå kunskapsmål i samtliga ämnen på pro-
grammen.

På restaurangprogrammet fortsätter intaget att 
öka i motsats till i övriga riket. Hotell- och  
turismprogrammet har en positiv trend i en 
jämnare könsfördelning.

En ny inriktning på barn- och fritidsprogram-
met, social inriktning har startat som ett tred-
je alternativ med en yrkesutgång för väktare 
vilket inför kommande år skulle kunna ge en 
bredd till programmet som medför ett större 
antal sökande. Yrkesutgången kommer här att 
vara väktare.

Inom vård- och omsorgsprogrammet har ett 
mer hälsoinriktat fokus startat inom hälsa och 
friskvård. Att arbeta med hälsa i kombination 
med digital kompetens medför att programmet 
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går i samma riktning som e-hälsomyndighetens 
framtida etablerande här i Kalmar. Inför 2017 
kommer en aktivitetsdag bli en hälsodag där 
eleverna får vara med och anordna hälsofräm-
jande aktiviteter. 

Till läsåret 2016/17 startade Gymnasial lär-
lingsutbildning; GLU, som innebär en sam-
manhållen klass, under en skolenhet och en 
rektor. Nio elever blev antagna inom vitt skilda 
program och inriktningar. Detta har inneburit 
intensivt arbete med de inblandade rektorerna 
och yrkeslärarna samt mot olika bransch- 
företag. Flera utmaningar inför 2017 återstår 
för att etablera denna utbildningsform. Där ett 
gott samarbete mellan skola och yrkesliv är 
centralt. 

Gymnasiesärskolan kommer under läsåret 16/17 
ha de första eleverna som tar sitt gymnasie- 
särskolebevis. Mycket fokus under läsåret, vad 
gäller kompetensutveckling ligger mot låg- 
affektivt bemötande, IKT som en del i hela ut-
bildningen, samt individuell utveckling.  

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING 2018-2019
Den påbörjade förändringen av skolans loka-
ler till moderna lärmiljöer anpassade till mo-
dern pedagogik med digitala verktyg kommer 
att fortgå. I riktning mot ökad måluppfyllelse 
kommer lärare tillsammans med personal från 
elevhälsan ha en fortsatt framträdande roll för 
att utveckla och förbättra verksamheten för så-
väl elever som personal.  

Med en sund resursanvändning och med målet 
inställt på fortsatt hög utbildningskvalité för-
väntas utmaningen att attrahera fler elever till 
skolans program kvarstå. 
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Lars Kaggskolan      LARS  KAGGSKOLAN  KALMAR

Din framtid är vårt mål!

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

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

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

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

INFÖR 2017
Inför läsåret 2016/17 fortsätter elevantalet till 
de nationella programmen att öka. Till intro-
duktionsprogrammen har det totalt sett skett 
en dubblering vid jämförelse med hösten 2015. 
Den totala budgetramen för 2017 innebär ett 
utökat budgetutrymme med drygt 8,3 mkr i 
jämförelse med förra året. Även antalet upp-
dragsutbildningar för vuxenstuderande har 
ökat. Ett fortsatt samarbete med grundskolan i 
matematik och naturkunskap kan vara en bidra-
gande orsak till det höga söktrycket till natur-
vetenskaps- och teknikprogrammen.

En fortsatt uppåtgående trend av elevan-
tal torde vara en effekt av elevernas goda 
resultat gällande måluppfyllelse, trivsel 
samt i elevernas utvärderingar av under-
visningen. Lars Kaggskolan har ett mycket 
bra rykte vilket gör att eleverna aktivt sö-
ker sig hit oavsett vilken kommun de bor i. 
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att jobba kollegialt kring klassrumsklimat. Syf-
tet med uppdraget är att lärare ska lära av var-
andra och därmed utveckla sin undervisning 
utifrån vikten av gruppdynamik, förväntningar 
och relationer.

Ett resultat av ett pågående arbete med att mot-
verka tidigare “nollningstendenser” och skapa 
god lärmiljö är en gemensam Kaggdag då elev-
erna i årskurs 1 välkomnas som äkta “kaggnis-
ter” genom föreläsningar, underhållning och 
gemensamma aktiviteter.

Under 2017 är intentionen att fortsätta påbörjad 
satsning av förbättrade lärmiljöer. Detta i sam-
klang med ökad flexibilitet utifrån den peda-
gogik skolan arbetar mot. Även skolans hörsal 
kommer prioriteras att rustas upp. 

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING 2018-2019
Påbörjade arbetsinsatser inom olika personal-
grupper för att öka måluppfyllelsen kommer 
fortgå. Samtidigt som det i enlighet med ut-
vecklingsplanen kring kollegialt lärande öpp-
nar för ytterligare pedagogiska verktyg att för-
bättra verksamheten för såväl elever, lärare och 
övrig personal. 

Planering för ombyggnad av skolans ventila-
tion under 2017 har påbörjats. Detta ställer 
krav på god planering för hur verksamheten 
ska bedrivas under ombyggnaden.

Lokaler är en tydlig utmaning utifrån tidigare 
nämnda söktryck till skolan. Detta omfattar be-
hovet av både lärarrum och undervisningssalar 
i olika former (från större klassrum till grupp-
rum).

Elevtillströmningen har inneburit ett ökat 
personal- och lokalbehov men även ökade 
driftskostnader och investeringar i form av 
lärverktyg. Flera salar och andra miljöer som 
exempelvis cafeterian har fått nytt möblemang 
för att skapa flexibla lärmiljöer som gynnar 
elevernas lärande. 

Under våren planerades och genomfördes en 
del ombyggnationer i samband med skolans 
nya inriktning styling som redan vid sin första 
antagning nästan fyllde antalet utbildningsplat-
ser (14 av 16). Förväntningarna på ett fortsatt 
intresse till inriktningen speglas i en fortsatt 
planering och närmare analys vad det gäller 
behovet av ytterligare anpassade karaktärsäm-
nessalar. 

På el- och energiprogrammet ändrades en av 
inriktningarna, energiteknik, för att anpassas 
efter arbetsmarknadens och samhällets behov 
av större energimedvetenhet samt ökad kun-
skap inom energiområdet. 

Skolans arbete med att öka måluppfyllelsen 
fortsätter, där inkluderande stöd i ordinarie 
undervisning är centralt men även insatser 
för ökad närvaro samt vårt drogförebyggande  
arbete är en viktig del. Organiseringen av elev-
hälsans arbete har över tid förändrats och sko-
lan skönjer redan goda resultat. För att höja 
måluppfyllelsen ytterligare har skolan förstärkt 
elevhälsan avseende speciallärare och andra 
stödjande resurser i form av kurator och skol-
sköterska. 

Organisationsförändringen kommer att utvär-
deras i slutet av läsåret (16/17).

Skolans särskilt yrkesskickliga lärare (SYL:are) 
har i linje med utvecklingsplanen fått i uppdrag 
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Handlingsplaner för alla prioriterade målområ-
den finns upprättade och implementering och 
genomförande har startat under hösten 2016 
och fortsätter under 2017. Dessa innehåller  
aktiva handlingar hur varje arbetslag ska  
arbeta med kunskaper, utveckling och lärande, 
normer, värden och inflytande, digital kompe-
tens, entreprenöriellt lärande, integration samt 
en skola på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet.

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING 2018-2019
Skolan arbetar med en organisation för kontinu-
erlig utbildning där skolans elever ges möjlighet 
att studera under hela året och där personalen 
hittar ett väl fungerande arbetssätt som leder till 
ökad måluppfyllelse för eleverna.

Enheten lägger stor vikt vid och arbetar utifrån 
elevens behov och förutsättningar samt för att 
elever med speciella behov får den hjälp de be-
höver. Detta för att eleverna ska kunna nå målen.  

Från och med läsåret 2018-2019 kommer den 
estetiska spetsutbildningen i musik inte längre 
finnas kvar vid Mjölnergymnasiet i Torsås. All 
utbildning vid det estetiska programmet kom-
mer då att vara förlagd till Jenny Nyströms- 
skolan i Kalmar.

Mjölnergymnasiet

Mjölnergymnasiet bedriver vuxenutbildning i 
form av Svenska för invandrare (SFI) och Lär-
vux (särskild utbildning för vuxna). Vid Mjöln-
ergymnasiet finns även spetsutbildning inom 
ramen för det estetiska programmets musik- 
inriktning. SFI är en kvalificerad språkut-
bildning vars syfte är att ge vuxna med annat  
modersmål än svenska grundläggande kun- 
skaper i svenska. Målet är att ge språkliga 
redskap för kommunikation för ett aktivt del-
tagande i vardags-, samhälls- och arbetslivet.  
Utgångspunkten för SFI är den enskildes behov 
och förutsättningar som planeras och utformas 
tillsammans med eleven. Lärvux fokuserar på 
att ge eleven kunskaper som leder till personlig 
utveckling och större kunskaper om samhälls- 
och arbetslivet. På Lärvux studerar man i små 
grupper i trygg miljö. Vid studieplanering får 
alla elever sin egen individuella studieplan.
 
INFÖR 2017
Mjölnergymnasiets estetiska spetsutbildning 
finns under utfasningsperioden i Torsås. 

Nya kursplaner på verksamheten avseende 
svenska för invandrare gör att skolan redan 
idag arbetar i olika grupper för att kunna starta 
året på bästa möjliga sätt och från och med  
januari 2017 erbjuder skolan kontinuerlig ut-
bildning. Detta innebär att alla elever har möj-
lighet att studera hela året. 
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tion som står på två ben; arbetsorganisation 
och utvecklingsorganisation. Skolans lärcirklar 
fortsätter att arbeta med pedagogiska lärfrågor 
och ser en spännande utveckling mot learning 
studies, lesson studies, TLC (Teacher Lerning 
Community) och mot en allt tydligare koppling 
till vetenskaplighet och systematik.

Under föregående år påbörjades en satsning på 
skolans lärmiljöer som utgår från den pedago-
gik och den kunskapssyn skolan strävar mot! 
Det ska finnas möjlighet till samarbete och en 
mängd olika aktiviteter i klassrummet! Allt i 
enlighet med skolans utvecklingsplan och de 
prioriterade målområden som förbundet satt 
upp. Satsningen är planerad att fortsätta även 
under 2017.

INFÖR 2017
Hösten 2016 har Stagneliusskolan totalt 987 
elever (933 elever hösten 2015) inskrivna vid 
skolan. Höstens antagning innebar att skolans 
elevtal ökade med totalt 54 elever. En fjärde 
klass på ekonomiprogrammet utgör en stor del 
av denna ökning då endast två klasser slutade 
trean på programmet i våras. Elevantalet be-

Stagneliusskolan

Vi tar dig till din framtid! 

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

Skolan består av tre skolenheter vilka leds av 
varsin rektor och erbjuder de högskoleförbe-
redande programmen samhällsvetenskaps-
programmet och ekonomiprogrammet samt  
yrkesprogrammet handels- och administra-
tion. Stagneliusskolan bedriver också anpassad  
undervisning inom samhällsvetenskapspro-
grammet och inom introduktionsprogrammen 
för elever med speciella behov inom så kallade 
autismspektrumtillstånd, AST-enheten. Denna 
enhet är inte lokalintegrerad med skolan i övrigt, 
utan är förlagd till tre olika byggnader/lokaler 
inom gångavstånd från huvudbyggnaden. 

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

Under våren påbörjades en diskussion kring 
behovet av att skapa en pedagogisk helhets-
idé för skolan samt att utveckla en organisa-
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Den pågående digitala satsningen är av stor 
betydelse. Modern teknik har bidragit till att 
skapa en attraktiv utbildning, som lättare kan 
anpassas till den enskildes kunskapsnivå och
förutsättningar. 
 
Utvecklingen av pedagogiska verktyg och  
metodik ger verksamheten större flexibilitet 
och bättre möjlighet för eleverna att nå kun-
skapsmålen.  

De påbörjade satsningar som utarbetandet av 
en pedagogisk helhetsidé, utveckling av orga-
nisationen och lärcirklarna kommer att fortgå. 
Dessa medvetna satsningar är en garant för sko-
lans gemensamma strävan att ständigt förbättra 
verksamheten. Skolans viktigaste uppgift är att 
utveckla och förbättra varje medarbetares pre-
stationer. 

AST-enheten erbjuder samhällsvetenskaps- 
programmets inriktning media, information 
och kommunikation samt det nationella yrkes-
programmet handels- och administration. 

räknas till nuvarande totala nivå även nästkom-
mande höst. 

Den totala budgetramen för 2017 innebär ett 
utökat budgetutrymme på 4,2 mkr jämfört 
med 2016 (inklusive löneökningar). Ökningen 
hänförs till största del till ekonomiprogram-
met som enligt budget ökar elevantalet med 48 
elever sett över kalenderår 2017 i jämförelse 
med 2016 men även till AST enheten. Budget-
förslaget vad avser skolans investeringsprojekt 
uppgår till 1,7 mkr vilket är effekten av den 
satsning skolan gör på moderna lärmiljöer för 
att skapa en flexiblare och mer IKT-anpassad 
undervisning. 

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING 2018-2019
Förmågan att attrahera ungdomar att söka till 
Stagneliusskolan är fortsatt hög. Rekryterings-
underlaget kommer fortsätta minska under nå-
got år framöver så arbetet med att erbjuda en 
modern och relevant utbildning med hög kvali-
tet för alla är fortsatt centralt. Det låga rekryte-
ringsunderlaget har dock inte påverkat skolans 
söktryck i negativ riktning.
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Ölands Gymnasium

Ditt framgångsrecept!

Ölands Gymnasium ligger centralt belägen i 
Borgholms stad med viss utbildning placerad 
på anrika Halltorps Gästgiveri strax söder om 
Borgholm.

Skolan utbildar vuxna genom Svenska för in-
vandrare (SFI), Lärvux (särskild utbildning för 
vuxna) samt grundläggande- och gymnasial 
vuxenutbildning. Ungdomsgymnasiet utbildar 
nyanlända ungdomar genom introduktions- 
programmet språkintroduktion. Kvar från 
den tidigare utbildningen på restaurang- och  
livsmedelsprogrammet finns utbildning av 
vuxna inom ramen för restauranginriktningen. 
Detta gör skolan genom fortsatt samarbete med 
Halltorps Gästgiveri. Därmed lever skolans 
QD-filosofi, Quality dining, med de profil- 
områdena: Den goda måltiden, Den hälsosam-
ma livsstilen och Entreprenörskap kvar och gör 
skolan speciell.

INFÖR 2017
I oktober 2015 fattade styrelsen för Kalmar-
sunds gymnasieförbund beslut om utfasning 
av restaurang- och livsmedelsprogrammet och  
hotell- och turismprogrammet på Ölands Gym-
nasium. Detta innebar att ingen antagning 
skedde till programmen hösten 2016. Däre-
mot startade skolan språkintroduktion strax 
efter styrelsens beslut. Höstterminen 2016 går 
92 elever på programmet. Att flera av förlägg-
ningarna i Borgholms kommun har stängt under 
hösten har hittills inte påverkat elevantalet på 
skolan. 

Kvar på restaurang- och livsmedelsprogram-
met och hotell- och turismprogrammet under 
läsåret 2016-2017 är totalt 14 elever. Verksam-
hetsavtalet med entreprenören Halltorps Gäst-

giveri har förlängts med två år, till och med juni 
2018, då 2015 års elever slutar. 

Totalt har antalet elever på Ölands Gymnasium 
ökat markant i och med att språkintroduktionen 
startades. Detta medförde initialt en brist på loka-
ler/klassrum, vilken löstes genom att gymnasie- 
förbundet åternyttja de lokaler på skolan som 
Borgholms kommun under ett antal år använt 
till Kulturskolans undervisning. 

I februari 2016 startade skolan upp en restau-
rangutbildning inom Komvux med 14 elever. 
Kunskapsnavet i Kalmar köper 10 platser. Ut-
bildningen är upplagd på tre terminer om totalt 
1600 gymnasiepoäng från restaurangprogram-
mets programgemensamma karaktärsämnen. 
Möjlighet ges för de studerande att komplettera 
till en yrkesexamen från restaurang och livs-
medelsprogrammet. Eleverna är efter avslutad 
utbildning eftertraktade på arbetsmarknaden 
och de har även fått arbete vid sidan om stu-
dierna. Då behovet av i synnerhet kockar men 
även serveringspersonal är mycket stort pla-
neras även en ny start av utbildningen inom  
Komvux i januari 2017. Även denna kommer 
att ske i samarbete med Kunskapsnavet. 

Under 2016 har länets vård-och omsorgsutbild-
ningar inom såväl ungdomsskolan som vuxen-
utbildningen certifierats för att ingå i Kalmar 
läns “Vård och omsorgscollege”. Skolan räk-
nar med att detta gör vård- och omsorgsutbild-
ningen mer attraktiv och att ett ökat samarbete 
med kommun och förvaltning bidrar till ett 
ökat antal vuxenstuderande inom utbildningen. 

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING 2018-2019
Läsåret 2017-2018 har skolan kvar en klass 
med fyra elever inom restaurang- och livsmed-
elsprogrammet och hotell- och turismprogram-
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för 2017 har kommit in. Detta gäller även för 
yrkesvux. Hur många som kan få sina ansök-
ningar beviljade beror till största delen på anta-
let beviljade platser från Skolverket. I höstens 
budgetproposition aviseras en förstärkning av 
antalet platser inom yrkesvux med ytterligare 
2425 platser och 1000 platser avseende lär-
lingsvux på riksnivå. Detta borde kunna hjälpa 
skolan med det ökade antalet ansökningar inom 
just dessa områden.

Totalt ser skolan ett ökat antal studerande inom 
vuxenutbildningen på Ölands Gymnasium. 

met. Antalet ungdomar på språkintroduktion 
och elever på SFI beräknas till samma nivå som 
under hösten 2016 medan antalet elever inom 
den grundläggande vuxenverksamheten beräk-
nas öka. 

Certifieringen avseende Vård- och omsorgscol-
lege förmodas bidra till ett växande intresse för 
utbildningen. En riktad utbildning för skolans 
vuxenelever med invandrarbakgrund planeras. 
Ett projekt med praktik och språkstöd har på-
börjats under hösten 2016 och löper vidare. 

Intresset för lärlingsutbildning inom vuxenut-
bildningen har ökat och fler ansökningar in-
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1.  En förlorad generation? Om ungas etablering på arbetsmarknaden, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk  
 utvärdering (IFAU) 2016. Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan – en registerstudie, Skolverket 2014

2. Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsned- 
 sättning, sexuell läggning, ålder och socioekonomisk bakgrund.

3.  3 kap 3 § skollagen (2010:800)

4.  Skolinspektionen 2014. Från huvudmannen till klassrummet – tät styrkedja viktig för förbättrade kunskapsresultat.

5.  Skolverket 2013 Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken.

6.  Genomsnittet riket.

7.  Jämförelsetal är poängsumman av betygsatta kurser. Varje betygssteg (F-A) genererar en betygspoäng från 0-20. 
 Jämförelsetalet kan maximalt bli 20.

 8. Betyg sätts efter en betygsskala med sex steg. Betygsstegen ges beteckningarna A, B, C, D, E och F där A-E står för  
 godkända resultat och F står för ej godkänt resultat.

9.   Jämförelsetal är poängsumman av de kurser som ingår i examensbeviset delat med summan av gymnasiepoängen för betyg- 
  satta kurser. Varje betygssteg (F-A) genererar en betygspoäng från 0-20 och kurserna omfattar 50-300 gymnasiepoäng.  
  Poängsumman är betygspoängen multiplicerat med gymnasiepoängen (exempelvis 12,5x300=3750). Jämförelsetalet kan  
  maximalt bli 20.

10.   Genomsnittet i riket. Skala 1 till 10, ju högre värde desto bättre resultat.

11.   KSGYFs kursutvärdering. Skala 1 till 6 där 6, ju högre värde desto bättre resultat.

12.  Läroplanerna för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen.

13.  4 kap. 9 § skollagen (2010:800)

14.  Skolverket (2013) Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken.

15.  Skolverket, Forskning för skolan, 2011. Vad fungerar? Resultat från utvärdering av metoder mot mobbning.

16.  Genomsnittet i riket. Skala 1 till 10 där 10, ju högre värde desto bättre resultat.

17.  KSGYFs kursutvärdering. Skala 1 till 6 där 6, ju högre värde desto bättre resultat.

18.  1 kap. 5 § skollagen (2010:800)

19.  Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling, Kommunförbundet Skåne. En sammanfattning av 
  Helen Timperleys bok Teacher professional learning and development.

20.  Undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att man använder informations- och kommunikationsteknik (IKT).
  Eleverna är i skolans lokaler tillsammans med en handledare. Den undervisande läraren – fjärrläraren – befinner sig sam-
  tidigt någon annanstans. Fjärrundervisning är alltså inte samma sak som distansundervisning, där eleverna själva bestäm- 
  mer när och var de ska utföra sitt skolarbete.

21.   Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa  
  nytta för svensk skola och förskola. 

22.  Gäller alla lärare, även de lärarkategorier som är undantagna från kravet på legitimation i behörighetsförordningen.

23.  Av lärarkategorier med legitimationskrav är andelen för GYF 93 % (juni 2016).

FOTNOTER
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24.  Bilaga 7: Läroplan för gymnasieskolan Skolverkets förslag till förändringar - Nationella IT-strategier (U2015/04666/S) 
  Dnr 6.1.1–2015:1 608, s. 2.

25.  Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund, beslutad av förbundsstyrelsen 2016-01-28.

26.  Initiativtagare är Stiftelsen Datorn i Utbildningen och Sveriges Kommuner och Landsting.

27.  Skolverket. Utvecklingsavdelningen. Vad är entreprenörskap?

28.  http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/entreprenorskap

29.  UF = Ung Företagsamhet.

30.  KSGYFs senaste resultat.

31.  KSGYFs senaste resultat.

32.  Skolverket har inlett ett arbete med flera huvudmän med målet att utbildningen för nyanlända barn och ungdomar ska vara 
   av hög likvärdighet och kvalitet samt att elevernas kunskapsresultat ska höjas.

33.  Förändringar av statsbidragen korrigeras enligt det slutgiltiga cirkuläret från SKL.

34.   Förändringar av statsbidragen korrigeras enligt det slutgiltiga cirkuläret från SKL.
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