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2. 

Politikens förord
Grunden för vårt starka samhälle och våra barn- och ungdomars 
framtid läggs i skolan. När vi investerar i skolan så investerar vi i vår 
gemensamma framtid. 

Vår vision är att alla elever ska nå sina kunskapsmål och lämnar sin utbild-
ning väl rustade för att möta yrkeslivet och vidare studier. Vår målsättning 
är att varje enskild elev utifrån sina behov ska ges förutsättningar att utma-
nas i sitt lärande.

Trots omfattande besparingar under 2019 på grund av urholkad elevpeng, 
betonar vi vikten av att stärka gymnasieförbundets attraktionskraft genom 
att fortsätta bedriva utbildningar av hög kvalitet.  Antalet elever som går ut 
med examensbevis har ökat varje år sedan 2014 och förbundet ligger högt 
jämfört med riket. Genom dialog med medlemskommunerna kommer för-
bundet att få en fortsatt ramhöjning av medlemsbidraget under 2020. 

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

Kalmarsunds gymnasieförbund står väl rustade inför framtiden. Med hög 
kompetens hos personalen och fortsatt god kvalitet, ska vi ge våra elever de 
bästa förutsättningarna att nå kunskapsmålen. Detta gör eleverna väl förbe-
redda för inträdet på arbetsmarknaden eller till vidare studier.

I skolan läggs grunden för resten av våra liv!

Dzenita Abaza (S)                                         Björn Andreen (M)
Ordförande                                                   Vice ordförande
Kalmarsunds gymnasieförbund                 Kalmarsunds gymnasieförbund
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Det här är Kalmarsunds 
gymnasieförbund
Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunal- 
förbund som bildades 1 juli 1995 av medlems-
kommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och 
Torsås. 

Gymnasieförbundet är en av sydöstra Sveriges största ut-
bildningsaktörer med ansvar för kommunal gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunala vuxenutbildning, särskild ut-
bildning för vuxna (Lärvux) samt utbildning i svenska för in-
vandrare (sfi) som bedrivs i medlemskommunerna.

Gymnasieutbildningen består av gymnasiet och gymnasiesär-
skolan. Drygt 3 350 elever går på Jenny Nyströmsskolan, Lars 
Kaggskolan och Stagneliusskolan. Gymnasieskolan omfattar 
15 nationella program, lärlingsprogram samt introduktions-
programmen. Gymnasiesärskolan omfattar fyra nationella 
program och det individuella programmet.

Vuxenutbildningen består av Axel Weüdelskolan i Kalmar 
och Ölands utbildningscenter i Borgholm. Tillsammans har 
de ca 1500 studerande (15 sept. 2019). Vuxenutbildningen 
består av utbildningsformerna; grundläggande vuxenutbild-
ning (Gruv), gymnasial vuxenutbildning (GYvux), utbildning i 
svenska för invandrare (sfi) och särskild utbildning för vuxna 
(Lärvux). Utöver detta bedriver vuxenutbildningen utbild-
ningar som beviljats genom statsbidrag, såsom yrkesutbild-
ningar för vuxna, lärlingsutbildning men det finns också upp-
dragsutbildningar som finansieras av olika uppdragsgivare 
såsom exempelvis Kunskapsnavet.

Direktionen är det högsta beslutande organet i Kalmarsunds 
gymnasieförbund och har det yttersta ansvaret för all verk-
samhet i förbundets regi. I juridisk bemärkelse är direktionen 
enligt kommunallagen både den beslutande församlingen 
(att jämföra med kommunens fullmäktige) och förbunds-
styrelse. Direktionen består av 11 ordinarie ledamöter och 
11 ersättare från de fyra medlemskommunerna Borgholm,  
Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Ordförande och vice ord-
förande utgör tillsammans direktionens presidium som pla-
nerar och förbereder direktionens sammanträden. I delega- 
tionsordningen framgår de ärenden där direktionens beslu-
tanderätt har delegerats.

Kalmarsunds gymnasieförbund erbjud-
er en mångfald av utbildningar. Våra 
skolor kännetecknas av trygghet och en 
inkluderande miljö. Vi ligger långt fram 
i utvecklingen och kombinerar IT med 
modern pedagogik. Tillsammans skapar 
detta fler möjligheter för dig - och din 
framtid. 



4. 

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

Förbundsdirektören är förbundets högste tjänste-
person och har det yttersta ansvaret mot förbunds-
direktionen. I förbundsdirektörens strategiska led-
ningsgrupp ingår verksamhetsområdeschefen för 
gymnasie- och vuxenutbildningen, ekonomichefen, 
administrativa chefen, planeringschefen samt en  
representant från varje skolledning. Förbunds- 
direktören leder förbundskansliet som arbetar stra-
tegiskt med ledning av förbundet. Kansliet består av 
kvalificerade stödfunktioner som samordnar och an-
svarar för förbundets olika områden såsom ekonomi, 
administration, juridik, arbetsmiljö, personal, kom-
munikation, IT, kost och systematiskt kvalitetsarbete. 
Förbundskansliet biträder direktionens, förbunds- 
direktörens och enheternas behov av spetskompe-
tenser och kan knyta till sig ytterligare experthjälp 
vid behov eller under vissa perioder. Förbundskans-
liet tar också fram professionella beslutsunderlag, 

konsekvensanalyser, utredningsarbeten och dylikt. 
Förbundskansliets arbete kan jämföras med arbetet 
som görs på kommunernas kommunlednings- och 
förvaltningskontor. 

Verksamhetsområdeschefen leder och utvecklar 
skolorna inom förbundet och är personalansvarig för 
rektorer, IKT-pedagoger, skolpsykolog och skolläka-
re. Verksamhetsområdeschefen har det övergripan-
de 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 skol- 
enhet. Rektor har det pedagogiska ansvaret för  
skolenheten och ska på ett effektivt sätt organisera 
och leda arbetet inom enheten. I sin myndighetsut-
övning arbetar rektor utifrån skollagen, förordningar, 
föreskrifter, allmänna råd och gymnasieförbundets 
mål och vision. I skolornas ledningsgrupper ingår 
även planerare med chefsansvar. Planerarna har an-
svar för att skolans stabs- och stödfunktioner organi-
seras, administreras och samordnas på ett, för verk-
samheten och förbundet, ändamålsenligt sätt.
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Jenny Nyströmsskolan

Skolenhet JN1

Skolenhet JN2

Skolenhet JN3

Skolenhet JN4

Skolenhet LK1

Skolenhet LK2

Skolenhet LK3

Skolenhet LK4

Lars Kaggskolan

Skolenhet ST1

Skolenhet ST2

Skolenhet ST3

Stagneliusskolan Ölands utbildningscenter

DirektionPresidium Arbetsutskott

Förbundsdirektör

Förbundskansli

Verksamhets- 
områdeschef

Axel Weüdelskolan

Skolenhet  AW1

Skolenhet AW2

Skolenhet ST4

FÖRKORTNINGAR

Axel Weüdelskolan
AW1 Svenska för invandrare (sfi), Lärvux (särskild utbildning för vuxna)

AW2 Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning

Jenny Nyströmsskolan

JN1 Hotell- och turismprogrammet, Introduktionsprogram, Restaurang- och livsmedelsprogrammet

JN2 Estetiska programmet

JN3 Gymnasiesärskola, Naturvetenskapsprogrammet

JN4 Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet

Lars Kaggskolan

LK1 Naturvetenskapsprogrammet, Hantverksprogrammet

LK2 Teknikprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet

LK3 Introduktionsprogram

LK4 Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet

Stagneliusskolan

ST1 Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning medier, information och kommunikation
AST-enheten (Utbildning för elever med Autismspektrumtillstånd)

ST2 Ekonomiprogrammet 

ST3 Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap profil idrott och ledarskap, 
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap profil räddning och säkerhet

ST4 Handels- och administrationsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap, 
Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap

Ölands utbildningscenter

ÖU Svenska för invandrare (sfi) Lärvux (Särskild utbildning för vuxna), Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning

ORGANISATIONSSKISS
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Grundläggande värderingar och 
kärnvärden
Alla som arbetar inom Kalmarsunds gymnasie- 
förbund är i första hand till för eleverna. För att 
skapa en kultur som sätter våra elever i främsta 
rummet krävs tydlig och engagerad personal och 
ett gott medarbetarskap.

Förbundets anställda ska vara aktiva, engagerade och ta till-
vara alla möjligheter att stödja ungdomars och vuxnas ut-
veckling och lärande. Genom att ha höga förväntningar på 
elever skapas en ökad tillit till den egna förmågan och en  
vilja att utvecklas, samtidigt som lusten att lära stimuleras. 
Att skapa förtroendefulla relationer och att anpassa arbets-
sättet efter elevernas förutsättningar och behov, tillsammans 
med höga förväntningar, är grunden för att eleverna ska nå 
utbildningens mål.
 
Kalmarsunds gymnasieförbund blir en framgångsrik organi-
sation genom att alla medarbetare har klara och tydliga mål 
i sin yrkesutövning, ser sin roll i helheten och har kunskaper 
om de resultat som ska uppnås. Ett gott medarbetarskap 
innefattar förmågan att själv bidra till ett positivt arbets- 
klimat, att kunna samarbeta konstruktivt med alla aktörer 
och att visa ett gott bemötande i alla lägen.

Fler möjligheter!

 Mångfald och framtidsmöjligheter
På våra skolor finns ett stort utbud av 
utbildningar. Kvalitet och långsiktighet 
skapar möjligheter – både för elever och 
personal. Här kan du utveckla din kom-
petens och dina förmågor för att möta 
framtidens utmaningar.

 Trygghet skapar trivsel
All vår verksamhet bygger på trygghet 
och att människor känner sig välkomna. 
Genom samarbete och respekt skapar vi 
en inkluderande miljö med plats för alla.

 Digital kompetens i framkant
Vi har en bred digital kompetens och 
strävar efter att ligga långt fram i utveck-
lingen. Vi kännetecknas av en innovativ 
undervisning där vi kombinerar IT med 
modern pedagogik.

 Engagemang och glädje ger utveckling
Vi jobbar aktivt för att människor ska ut-
vecklas tillsammans och samarbeta med 
andra. Genom ett stort engagemang och 
en positiv inställning skapar vi förutsätt-
ningar för ett livslångt lärande.

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND STÅR FÖR FÖLJANDE KÄRNVÄRDEN

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



8. 

Prioriterade målområden 
2020
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Våra prioriterade målområden
Kalmarsunds gymnasieförbund arbetar kontinuerligt med att 
utveckla kvaliteten inom de olika skolorna. Inför varje nytt  
budgetår fastställer förbundsdirektionen de prioriterade om-
råden som verksamheten ska fokusera på. Varje prioriterat 
område följs av information om mål, ansvar- och uppdragsför-
delning samt uppföljning. 

2020 ÅRS PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

  Kunskap, utveckling och lärande

  Normer, värden och inflytande

 Integration

 En skola på vetenskaplig grund och  
 beprövad erfarenhet

  Digital kompetens

  Attraktiv och konkurrensmässig 
 utbildningsorganisation - entrepre- 
 nöriellt lärande. 

2020

Kunskap, 
utveckling 

och lärande

Normer, 
värden och 
inflytande

En skola på 
vetenskaplig 

grund och 
beprövad 

erfarenhet

Digital 
kompetens

Attraktiv 
utbildnings-
organisation

- entreprenöriellt 
lärande

Integration
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Kunskap, utveckling och lärande
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att elev-
er ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 
Den ska främja alla elevers utveckling och lärande 
samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också 
 förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till alla elevers olika behov. Elever 
ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som 
möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen 
syftar också till att i samarbete med hemmen främja elevers 
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta 
och ansvarskännande individer och medborgare.1 

Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande oavsett 
bakgrund2 och varje elev ska känna att de möts med höga 
förväntningar samt få lära och utvecklas så långt som möjligt 
utifrån sina förutsättningar. Normen i skolan är att alla elev-
er är olika. När skolan utformar och skapar inkluderande lär- 
miljöer är dessa metoder för att möta elevers olikheter och 
skapa förutsättningar för en likvärdig utbildning av god kva-
litet. Att utveckla inkluderande lärmiljöer handlar i grunden 
om att göra det som traditionellt ses som anpassningar till 
en självklar del av undervisningen för alla elever.3  När sko-
lans lärmiljöer som helhet formas så att de möter elevernas 
behov oavsett förutsättningar och funktionsvariationer, är 
bedömningen att färre elever behöver särskilt utformade in-
satser för att nå så långt som möjligt i sitt lärande. För de 
elever som är i behov av ytterligare stöd ska skolan ge extra 
anpassningar eller särskilt stöd.4 

Elevhälsan (skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator,  
specialpedagogisk kompetens samt inom förbundet även 
studie- och yrkesvägledare) har en central roll i skolans arbe-
te med att utveckla inkluderande lärmiljöer. Det övergripan-
de syftet är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens 
mål. Elevhälsans arbete ska främst vara förebyggande och 
1 Skollagens portalparagraf (2010:800), 1 kap. 4 §.

2 Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros- 

 uppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder och socioekonomisk bakgrund.

3 Ifous (2015) Att forma skolan efter eleverna. Vägar till inkluderande lärmiljöer i tolv svenska 

 kommuner. 2015:2 Forskarnas rapport.

4 SKOLFS 2014:40 Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd 

 och åtgärdsprogram.

Skolan ska främja alla elevers utveckling 
och lärande oavsett bakgrund2 och varje 
elev ska känna att de möts med höga för-
väntningar samt få lära sig att utvecklas 
så långt som möjligt utifrån sina förut-
sättningar. 
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hälsofrämjande med utgångspunkten att skapa en så 
god lärmiljö som möjligt för eleverna. Ett nära och 
bra samarbete mellan rektor, lärare och elevhälsans 
yrkesgrupper är avgörande för om skolan ska lyckas 
utveckla inkluderande lärmiljöer inom klassens ram. 
Elevhälsan behöver involveras mer i arbetet med 
att anpassa den ordinarie undervisningen både för 
elevers olika behov och för att arbeta med generella 
anpassningar i undervisningen vilka ska gagna alla 
elever.5 

Skolorna behöver i större utsträckning arbeta för 
att samtliga elever ska känna till elevhälsan och dess  
olika kompetenser; att de finns, vilken funktion de 
har, och på vilket sätt eleverna själva ska kunna an-
vända sig av elevhälsan som en specifik resurs inom 
skolan.6 

Kollegialt lärande, gemensam analys och utvärdering 
av undervisningen är nyckelfaktorer för att utveckla 
skolan.7 Flera nationella satsningar på skolutveck-
ling grundas i en syn på att lärare ska utveckla sina  
kunskaper och ta del av aktuell forskning i samarbete 
med kollegorna. Att utveckla inkluderande lärmiljö-
er och ett gemensamt förhållningssätt kräver såväl 
kunskaper, pedagogiska diskussioner som kompe-

5 Skolverket (2016) Redovisning av uppdrag om en samlad redovisning och  

 analys av Skolverkets insatser inom områ det särskilt stöd i gymnasie- och  

 gymnasiesärskolan, Skolinspek-tionen (2015) Undervisning på yrkesprogram 

 samt Skolinspektionen(2015) Gymnasieskolors arbete med att förebygga studie- 

 avbrott. För arbetet med en samlad elevhälsa och samverkan, se även Vägled- 

 ning av elevhälsan, Skolverket och Socialstyrelsen, tredje upplagan 2016.

6 Skolinspektionens kvalitetsgranskning Elevhälsa - Elevers behov och skolans 

 insatser (2015:05).

7 Hattie. J (2014) Synligt lärande.

Älska det 
du gör!

tensutveckling. Lärarna utvecklar ett gemensamt  
lärande genom förbättrat samarbete, klassrums-
observationer, gemensamma rutiner, flexibel orga-
nisation och kollegiala samtal. En viktig faktor, som 
påverkar resultatet av lärares lärande, är i vilken ut-
sträckning deras nya professionella agerande påver-
kar elevernas utveckling. Det är elevernas lärande 
som måste vara utgångspunkten och ständigt i fokus 
för lärarnas engagemang. Ett sådant fokus kräver att 
lärarna förstår sambandet mellan speciella undervis-
ningsaktiviteter och hur olika elevgrupper responde-
rar samt vad eleverna faktiskt lär sig.8 

Kollegialt lärande leder till ökad likvärdighet. Likvär-
dig utbildning är en del av skolans värdegrund. Med 
likvärdighet avses att alla elever oavsett social bak-
grund, ekonomiska förutsättningar och var de går i 
skola ska ges samma möjligheter att uppnå skolans 
kunskapsmål. Skolan ska vara en fundamental plats i 
samhället som skapar jämlikhet i livschanser för alla 
elever. En trygg plats där varje individ får en chans 
utifrån sina förutsättningar och där det finns kompe-
tenta medarbetare som kan hjälpa förbundets elever 
att nå målen.9 

8 Forskning i korthet 2013:1. Kommunförbundet Skåne. Sammanfattning av  

 Helen Timperleys Teacher professional learning and development, Tio forsk- 

 ningsbaserade principer för lärares professionsutveckling.

9 Forskning.se
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Mål Ansvar Redovisas

Andelen elever som uppnår examen ska ligga över riks- 
snittet. (analyseras på programnivå) Gymnasieskolan Delårs- och årsredovisning

Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen ska vara 
högre än rikssnittet. (analyseras på programnivå) Gymnasieskolan Delårs- och årsredovisning

Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenut-
bildning ska vara över rikssnittet. Vuxenutbildningen Delårs- och årsredovisning

Genomsnittlig betygspoäng på avslutade kurser inom vux-
enutbildning ska vara över rikssnittet. Vuxenutbildningen Delårs- och årsredovisning

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

Gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan Årsredovisning

MÅL FÖR KUNSKAP, UTVECKLING OCH LÄRANDE
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Mål Ansvar Redovisas

Andelen elever som uppnår examen ska ligga över riks- 
snittet. (analyseras på programnivå) Gymnasieskolan Delårs- och årsredovisning

Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen ska vara 
högre än rikssnittet. (analyseras på programnivå) Gymnasieskolan Delårs- och årsredovisning

Andel avslutade kurser med minst betyget E inom vuxenut-
bildning ska vara över rikssnittet. Vuxenutbildningen Delårs- och årsredovisning

Genomsnittlig betygspoäng på avslutade kurser inom vux-
enutbildning ska vara över rikssnittet. Vuxenutbildningen Delårs- och årsredovisning

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

Gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan Årsredovisning

Normer, värden och inflytande
 
Enligt skollagen ska utbildningen utformas i  
överensstämmelse med grundläggande demokra-
tiska värderingar och de mänskliga rättigheter-
na som människolivets okränkbarhet, individens  
frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimu-
lera eleverna att omfatta vårt samhälles gemen-
samma värderingar och låta dessa komma till ut-
tryck i praktisk vardaglig handling.10 

En skolmiljö präglad av trygghet och studiero där elever,  
lärare och personal känner ett gemensamt ansvar för arbets-
miljön är en förutsättning både för skolans breda demokrati- 
och värdegrundsuppdrag och kunskapsuppdraget.

Förbundets skolor ska präglas av en trygg och god arbets-
miljö där målet är att ingen elev ska utsättas för kränkande 
behandling eller trakasserier.11 Personal och elever har ett 
gemensamt ansvar för att kontinuerligt arbeta med värde-
grundsfrågorna. Skolorna ska arbeta aktivt och metodiskt 
för att ta tillvara och utveckla elevernas förmåga till ansvars- 
känsla och solidaritet. Varje elev ska genom egen ansträng-
ning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar 
för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö samt 
visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra 
elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbets-
miljön på skolan.12  Skol- och klassrumsklimatet ska präglas av 
respekt och gott bemötande eftersom detta är centralt för 
elevernas lärande.

Både skollagen och diskrimineringslagen förbjuder kränkan-
de behandling av elever och personal i skolan. Alla som arbe-
tar i skolan ska uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgär-
der för att motverka, förebygga och förhindra alla former av 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.13 En 
anställd som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit 
utsatt för kränkande behandling i verksamheten, ska anmäla 
detta till rektor som skyndsamt ska initiera åtgärder.

10 Läroplan för gymnasieskolan/Läroplan för gymnasiesärskolan, 2.2 Normer och värden.

11 Enligt skollagen ska utbildningen utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en 

 skolmiljö som präglas av trygghet och studiero (5 kap. 3 §).

12 Läroplan för gymnasieskolan, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande, Mål

13 Läroplan för gymnasieskolan/Läroplan för gymnasiesärskolan, 2.2 Normer och värden, Rikt- 

 linjer



14. 

Förbundet har utarbetat nya riktlinjer kring aktiva 
åtgärder för att förebygga och motverka diskrimi-
nering och kränkande behandling i enlighet med den 
nya diskrimineringslagen. Arbetet med aktiva åtgär-
der innebär att varje skola ska bedriva ett förebyg-
gande och främjande arbete genom att fortlöpande 
ta fram riktlinjer och rutiner mot diskriminering, 
trakasserier, sexuella trakasserier och kränkningar. 
Arbetet sker i samverkan med elever och personal 
inom verksamheterna. De aktiva åtgärderna ska lö-
pande dokumenteras och redovisas en gång per år. 
Just att regelbundet göra kartläggningar av elever-
nas situation när det gäller kränkningar och låta det 
styra arbetet, är det som tydligast minskar mobbning 
och kränkningar enligt Skolverkets utvärdering av  
metoder mot mobbning.14 

Genom utbildningen ska alla unga och vuxna, oav-
sett faktorer som socioekonomisk status, föräldrars  
utbildningsbakgrund och kulturella förutsättningar, 
få möjlighet att inhämta och utveckla både kunskaper 
och grundläggande värden. Skolans kunskaps- och 
värdegrundsuppdrag förstärker varandra. I skollagen 
och läroplanerna framgår tydligt att eleverna ska ha 
inflytande över utbildningen och stimuleras att ta ak-
tiv del i att vidareutveckla den15. Elever ska få möjlig-
het att komma till tals, bli respekterade och uppleva 
sig ha möjlighet till inflytande och delaktighet över 
verksamhetens innehåll och arbetssätt. Då ges det 
goda förutsättningar för dem att ta till sig kunskaper 
och växa i sitt lärande.16 

Den 1 januari 2020 blir FN:s konvention om barnets 
rättigheter (Barnkonventionen) svensk lag. Det inne-
bär ett förtydligande av att myndigheter och andra ska 
beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen 
och använda ett mer barnrättsbaserat synsätt i verk-
samheten. Barnets rättigheter ska tas hänsyn till vid 
avvägningar och bedömningar som görs i de beslut 
som förbundets direktion och tjänsteperson fattar. 
Barnkonventionen innehåller såväl medborgerliga och 
politiska rättigheter som ekonomiska, sociala och kul-
turella rättigheter och omfattar alla barn upp till 18 år.

14 Skolverket, Forskning för skolan, 2011. Vad fungerar? Resultat från utvärdering 

 av metoder mot mobbning.

15 4 kap. 9 § skollagen (2010:800).

16 Skolverket (2013) Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund och beprö- 

 vad erfarenhet i praktiken.
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MÅL FÖR NORMER, VÄRDEN OCH INFLYTANDE

Mål Ansvar Redovisas

Eleverna känner sig trygga i skolan. 
Målet är nått när medelvärdet på påståendet ”Jag känner mig trygg i 
skolan” är högre än genomsnittet i riket. 

Samtliga skolor Delårs- och årsredovis-
ning

Andelen elever som upplever sig kränkta ska minska. 
Målet är nått när andelen elever som svarar ja på frågan ”Har du någon 
gång under läsåret blivit utsatt för kränkning eller mobbning på din sko-
la eller APL-plats/praktikplats?" minskar.

Samtliga skolor Årsredovisning

Eleverna upplever att det råder studiero på lektionerna.
Målet är nått när medelvärdet på påståendet ”Mina lärare ser till att det 
är studiero på lektionerna” är högre än genomsnittet i riket. 

Gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan Årsredovisning

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

Samtliga skolor Årsredovisning

Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen. 
Målet är nått när medelvärdet på påståendet ”På lektionerna är vi 
elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skolupp-
gifter”, är högre än genomsnittet i riket.

Gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan Årsredovisning

Skolan ska vara en miljö som är fri från alkohol, 
narkotika, dopningsmedel, tobak och spelmissbruk 
(ANDTS). Skolorna ska verka för en alkoholfri upp-
växt, så sen alkoholdebut som möjligt och så låg  
alkoholkonsumtion som möjligt, nolltolerans mot  
användning av narkotika och dopingmedel samt 
största möjliga begränsning av tobaksanvändning. 
Kalmarsunds gymnasieförbund ska årligen anpassa 
sina aktiviteter till den aktuella problembilden genom 
att genomföra aktiviteter och avsätta resurser med 
utgångspunkt i Kalmar mot drogers åtgärdspaket.
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Integration
Sverige har de senaste åren tagit emot många barn, 
ungdomar och vuxna från andra länder. Dessa 
människor skapar sin framtid i Sverige i våra försko-
lor, grundskolor, gymnasieskolor och i vuxenutbild-
ningen, vilket innebär att det inte är ett kortsiktigt 
perspektiv som krävs, utan långsiktiga och hållbara 
lösningar, både nationellt och lokalt. Utbildning är 
nyckeln till integration och skolan och personalen 
spelar en avgörande roll för nyanländas möjlighet 
att skapa ett liv och en bra framtid i Sverige.

Nyanländas möjligheter till utbildning och att snabbt kunna 
etablera sig på arbetsmarknaden är avgörande för deras  
integration i det svenska samhället. För att nå framgång  
gäller det att redan tidigt i mottagningen skapa en trygg och 
bra relation mellan blivande elever och förbundets personal 
för att inleda samtal om elevens mål med sin utbildning. Både 
tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet utgör viktiga 
faktorer för att kunna upprätta en studieplan som omfattar 
elevens mål med utbildningen.

Språkintroduktion vänder sig till ungdomar som nyligen an-
länt till Sverige och som saknar behörighet till ett gymnasie- 
program. Språkintroduktionen ska föregås av en gedigen 
kartläggning av elevens kunskaper och färdigheter. Utbild-
ningen ska individualiseras och anpassas efter den nyanlända 
elevens förutsättningar och behov. Utbildningen inom språk- 
introduktion måste utgöra en solid brygga mot ett annat in-
troduktionsprogram, nationellt gymnasieprogram eller vux-
enutbildning (exempelvis komvux eller folkhögskola). Elev-
gruppen är mycket heterogen. Utgångspunkten måste vara 
att finna den individuella lösning som passar eleven bäst med 
hänsyn till dennes behov i vid mening.

Skolorna har varierande beredskap att ta emot nyanlända 
elever och därför behövs ökade satsningar på kompetens-
stöd. Det krävs organisation för detta på varje skola. Vidare 
behövs påfyllning av forskningsbaserad kunskap kring hur 
skolan främjar den sociala sammanhållningen och hur skolan 
förhindrar att normer och stereotyper ställer sig i vägen för 
skolans försök till social sammanhållning. 

Gymnasieskolan måste möta eleven med flexibla lösningar 
som bidrar till att eleven når kunskapsmålen. Detta gäller 



17. 

inte minst de elever som har annat modersmål än 
svenska. Elever med utländsk bakgrund uppvisar som 
grupp i regel sämre resultat än elever med svensk 
bakgrund. Mönstret återfinns både inom högskole- 
och yrkesförberedande program. Elever som fått 
gå många år i svensk grundskola klarar sig dock väl i 
gymnasieskolan.

En förutsättning för att kunna erbjuda varje elev  
individuellt anpassad undervisning, är att tillgången 
till modersmålsundervisning och studiehandledning 
på modersmål, finns på alla skolor.

Samverkan med studie- och yrkesvägledare spelar 
också en högst väsentlig roll för att stärka eleven 
med flexibla lösningar. Den enskilde elevens möjlig-
het att orientera sig i utbudet av gymnasieskolans 
program och kurser måste stärkas.

Svenska för invandrare (sfi) är en central del av  
integrationspolitiken för att underlätta och påskyn-
da etableringen 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 möjlig-
heter att uppnå egen försörjning. Sfi måste i högre 
grad kunna kombineras med bl.a. arbete, praktik och  

yrkesutbildning samt annan vuxenutbildning. På så 
sätt påskyndas såväl språkinlärningen som möjlighe-
ten för individen att etablera sig på arbetsmarkna-
den. Förbundet ska vara en aktiv aktör i samverkan 
mellan statliga myndigheter och olika kommunala 
förvaltningar kring insatser som främjar integration.

Vuxenutbildningen spelar en avgörande roll för inte-
grationen av nyanlända genom att skapa broar mot 
framtiden. Komvux (inklusive yrkesvux) genomgår 
för närvarande stora förändringar. Sfi har blivit en 
del av komvux. Rätten för vuxna att läsa behörighets-
givande kurser utökas. Samtidigt skapas fler utbild-
ningsplatser genom ett nytt kunskapslyft.

Ett arbetssätt som utmärks av att ämneslärare i alla 
skolformer aktivt arbetar för att också lära ut den 
svenska som är specifik för respektive ämne, kallas 
språkutvecklande arbetssätt. Enligt många studier 
har det visat sig vara av mycket stor betydelse att alla 
lärare har kunskaper i just detta arbetssätt, för att 
samtliga elever ska lyckas väl med studierna. Kom-
munikativ, flerstämmig undervisning där lärare foku-
serar på  språkets roll i alla ämnen är gynnsam för alla 
elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever. 

Alla elever oavsett bakgrund har rätt till en inklude-
rande lärmiljö där undervisning och skoltillvaro ger 
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god kunskapsbildning i en känsla av sammanhang och 
trygghet som främjar integration och minskar segre-
gation.17 Här kan undervisning som utgår från elevens 
förmågor, intressen och starka sidor ha stor betydel-
se. Den nyanlände eleven har, som alla andra elever, 
rätt till det stöd den behöver för att utvecklas så långt 
som möjligt i alla ämnen och få en undervisning som 
utgår från högt ställda förväntningar på förmågor 
och resultat. Om kvalitén på förbundets skolor bris-
ter, urholkas rätten till en likvärdig utbildning. Enligt 
utbildningsdepartementet är lärarnas kompetens, 
flexibilitet i skolans organisation och höga förvänt-
ningar på eleven, framgångsfaktorer inom området 
nyanlända elevers rätt till utbildning.18 Varje elevs 
befintliga ämneskunskaper och erfarenheter ska tas 
tillvara och vidareutvecklas. Särskild vikt ska läggas 
vid ämnesspråk och studieteknik, lämplig för elever 
med annat modersmål eller flerspråkig bakgrund.  
Arbetssätt som förenar språk och kunskapsutveck-
ling ska tillämpas.19 

Att erövra ett språk som är funktionellt för att  
möjliggöra ett aktivt deltagande i samhället, yrkesliv 
eller vidare studier, är en långsiktig process som inte 
är avslutad efter en tid av språkintroduktion eller sfi. 

17 För betydelsen av känsla av sammanhang, se Aaron Antonovsky, 2005, Hälsans 

 mysterium, Natur & kultur. Lars H Gustafsson skriver om att detta är särskilt 

  viktigt för barn med trau-ma i Lars H Gustafsson och Tor Lindberg (red), 2016.

18 Departementsskrivelse, 2013, DS 2013:6.

19 Vetenskapsrådet och Bunar, N. (2010:32) pekar på problemet med att bristande 

 samarbete mellan lärarkategorier riskerar att leda till att modersmålsundervis- 

 ning och svenska som andraspråk blir separata verksamheter frikopplade från 

 övrig undervisning, vilket missgynnar elevers lärande. (Bunar, N.2010:56).

Det är också en process som även innebär utveckling 
av flerspråkighet. Nyanlända elever behöver tillgodo- 
göra sig ämnesinnehåll samtidigt som de befinner 
sig i en intensiv språkutvecklingsfas. Dessa dubbla 
arbetsuppgifter behöver skolan på bästa sätt stöd-
ja under elevens hela studietid. Språkutveckling är 
en process som kan påskyndas genom professionell 
undervisning, men den kommer ändå att ta tid. Det 
tar vanligen mellan sex och åtta år för flerspråkiga 
elever att utveckla skolspråket så att de kan använda 
det för olika syften och mottagare.20 Språkinlärning-
en främjas om undervisningen utgår från innehållet i 
undervisningen och inte fokuserar på övningar med 
isolerade ord och fraser ryckta ur sitt sammanhang. 
Därför är det inte lämpligt att för ensidigt bli inrik-
tad på elevens kunskaper i svenska. Alla lärare behö-
ver medvetenhet och kunskap om detta och sträva 
efter språkutvecklande arbetssätt i undervisningen. 
Detta gynnar alla elever och särskilt flerspråkiga och  
nyanlända elever.21  

20 Skolverkets forskningsöversikt (2011), Greppa språket – ämnesdidaktiska per- 

 spektiv på flerspråkighet, s. 39.

21 Vetenskapsrådets rapportserie 6:2010 (2010), Nyanlända och lärande – en 

 forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan, s. 75.

MÅL FÖR INTEGRATION

Mål Ansvar Redovisas

Lärares kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska öka. Samtliga skolor Årsredovisning

Varje skola ska ha tillgång till språk- och integrationsstödjare. Samtliga skolor Årsredovisning

Andelen elever som kombinerar studier i sfi med studier i andra kurser ska 
öka. Vuxenutbildningen Årsredovisning
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Mål Ansvar Redovisas

Lärares kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ska öka. Samtliga skolor Årsredovisning

Varje skola ska ha tillgång till språk- och integrationsstödjare. Samtliga skolor Årsredovisning

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

En skola på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet
I skollagen står att utbildningen ska vila på veten-
skaplig grund och beprövad erfarenhet.22 Veten-
skaplig grund är kunskap som baseras på veten-
skaplig metod medan beprövad erfarenhet handlar 
om professionell erfarenhet. Eleverna ska träna 
sig i att tänka kritiskt, att granska information och 
förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 
alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett veten-
skapligt sätt att tänka och arbeta.

I och med att utbildningen på förbundets skolor ska bedrivas 
på vetenskaplig grund ställer det krav på både undervisning-
ens innehåll och metoder. För att lärare ska kunna bedriva en 
undervisning på vetenskaplig grund krävs att varje lärare och 
rektor kontinuerligt tar del av nya vetenskapliga 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 både natio-
nellt och internationellt.

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 grund-
läggande metodkunskap. En viktig del i arbetet med beprö-
vad erfarenhet är att skapa en miljö för kollegialt lärande på 
skolorna där lärarna kan tala om sin undervisning, känna sig 
trygga att lära och lära om. Forskning har visat att just erfa-
renhetsutbyte är en kritisk del i det kollegiala lärandet.23 De 
kunskaper och färdigheter som utvecklats i lärarnas vardagli-
ga praktik är de som har visat sig mest effektiva för att åstad-
komma goda elevresultat.24 

22 1 kap. 5 § skollagen (2010:800)

23 https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/erfaren- 

 hetsutbyte-kritisk-del-i-kollegialt-samarbete

24 Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling, Kommunförbundet 

 Skåne. En sammanfattning av Helen Timperleys bokTeacher professional learning and deve- 

 lopment.
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Förbundets lektorer har som en central uppgift att 
verka för en höjd vetenskaplig kompetens och ska till-
sammans med lärarna, i arbetslag och i andra samman-
hang, diskutera hur undervisningen kan utvecklas med 
det vetenskapliga perspektivet som en viktig hörnsten. 
Gemensamt för samtliga lektorers aktiviteter är att 
ett särskilt fokus ligger på vetenskaplig kunskap och  
metod vilka ger förbättrade förutsättningar för elevers  
gynnsamma kunskapsutveckling. Resultat ska komma 
alla lärare till del via lärarmöten, kollegialt lärande med 
analys, gemensam reflektion och dokumentation samt 
publicering av artiklar.

Förbundet har inrättat ett stort antal tjänster för särskilt 
yrkesskicklig lärare (SYL) och det är viktigt att funktio-
nen används strategiskt för utvecklingsarbetet, både på 
den egna skolan men också på andra skolor i förbundet. 
Det är angeläget att tydligt synliggöra SYL:arnas roll i 
utvecklingsorganisationen och vilka förväntningar upp-
draget innebär, exempelvis när de ansvarar för och för-
väntas leda sina kollegor i utvecklingsarbetet.

Skickliga och engagerade lärare är de viktigaste förkla-
ringsfaktorerna till varför eleverna når goda resultat i 
skolan. När lärarna väl lever upp till en viss kompetens-
beskrivning har förbundet som mål att de ska kunna 
ansöka om att bli erkända som erfarna och meritera-
de lärare. För att uppfylla detta mål och därmed även 
stärka läraryrkets status och attraktivitet och på sikt 
säkra tillgången till kompetenta lärare, inrättas ett lo-
kalt professionsprogram för gymnasieförbundets lära-

MÅL FÖR EN SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND OCH BEPRÖVAD ERFARENHET

Mål Ansvar Redovisas

Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, doku-
mentation och systematiskt utvecklingsarbete ska öka. Samtliga skolor Årsredovisning

De särskilt yrkesskickliga lärarnas (SYL) insatser ska stärka 
lärarnas lärande och skolornas utvecklingsarbete. Samtliga skolor Årsredovisning

Inrätta ett professionsprogram med deltagande för 10 lärare. Samtliga skolor Årsredovisning

Den praktiknära forskningen inom vuxenutbildningen ska öka. Vuxenutbildningen Årsredovisning

re. Programmets syfte är att främja ökad likvärdighet 
och utöka möjligheten till lärares professionella utveck-
ling. Detta för att möjliggöra en stärkt undervisning och  
bidra till positiva effekter på elevers kunskapsresultat.

Kraven på vuxenutbildningen har ökat. Vuxenutbild-
ningen ska inte bara stärka den enskilda individen och 
ge människor en andra chans. Den ska också vara ett 
stöd i etableringen av nyanlända, bredda kompetens-
försörjningen och bidra till ett demokratiskt samhälle.

För att möta de ökade kraven är det av stor vikt att det 
skapas förutsättningar för ett inkluderande förhåll-
ningssätt, flexibilitet och ökad individanpassning. Det 
ställer också krav på att det systematiska kvalitetsarbe-
tet tar sitt avstamp i befintlig forskning.

Att behoven av utveckling inom ovanstående områden 
är stora bekräftas av utredningen En andra och en an-
nan chans – ett komvux i tiden (SOU 2018:71) som pre-
senterades i september 2018. Utredaren konstaterar att 
det behövs mer kunskap om vuxenutbildning och den 
praktiknära forskningen på området behöver stärkas.
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Digital kompetens

Gymnasieförbundets digi-
tala agenda beskriver hur 
förbundet ska arbeta för att 
utnyttja digitaliseringens 
möjligheter. 

Digitaliseringen är en viktig förändringsmotor i 
vårt samhälle. Det är därför en demokratiskt vik-
tig fråga att alla i förbundets organisation byg-
ger en hög digital kompetens. Målet är att skapa 
en likvärdighet som motverkar digitala klyftor i 
vårt samhälle. Gymnasieförbundet ska se till att 
eleverma får en bred adekvat digital kompetens 
som bidrar till att de kan vara aktivt deltagande i 
samhället. 

Kalmarsunds gymnasieförbund har som ett av sina kommunika-
tiva löften att Vi har en bred digital kompetens och strävar efter 
att ligga långt fram i utvecklingen. Vi kännetecknas av en innova-
tiv undervisning där vi kombinerar informations teknologi (IT) 
med modern pedagogik. I Utbildningsdepartementets Nationell 
digitaliseringsstrategi för skolväsendet slås fast att Sverige ska 
vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. 
Det är i denna kontext som Kalmarsunds gymnasieförbund ska 
befinna sig i digital framkant.

Gymnasieförbundets digitala agenda skapar tydlighet kring 
förväntningar, förutsättningar och möjligheter som skolans 
digitalisering ger.25 På detta sätt skapas tydlighet kring för-
väntningar, förutsättningar och möjligheter som skolans 
digitalisering skapar. Som ett led i arbetet med en nationell 
IT-strategi lyfter Skolverket fram och förstärker skrivningar 
kring digital kompetens i läroplaner, kursplaner och examens- 
mål.26 Eleverna ska kunna ta ansvar för sitt lärande på digitala 
arenor och utveckla strategier för sitt eget lärande i digitala 
miljöer. Syftet är att säkerställa att alla elever inom gymnasie- 
förbundet har likvärdiga förutsättningar att utveckla och 
stärka sin digitala kompetens.

I linje med den digitala agendan ska gymnasieförbundet  
genom medvetna satsningar fortsätta att stärka den digitala 
kompetensen i hela styrkedjan. Kompetensen kring och för-
ståelsen av digitaliseringens möjligheter är av stor betydelse 
för alla nivåer inom förbundet. Alla som verkar inom gymnasie- 

25 Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund, fastställd av förbundsdirektionen  

 2018-12-13 och består av olika delmål för såväl elever, personal och förtroendevalda.

26 Skolverket (2016) It-användning och it-kompetens i skolan, samt Skolverket (2016)  

 Redovisning av uppdraget om att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet.
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MÅL FÖR DIGITAL KOMPETENS

Mål Ansvar Redovisas

Målen i Digitala agendan ska uppnås. Samtliga skolor Årsredovisning

förbundet ska ha kompetens att kunna möta kraven 
som följer med att utveckla elevernas digitala kom-
petens.

Skolan har som uppdrag att förbereda eleverna in-
för ett samhälle som är i ständig förändring där  
digitaliseringen är en väsentlig faktor som driver den-
na förändring. Digitaliseringen i skolan innebär fler 
och nya möjligheter för lärare att variera och anpassa 
sin undervisning utifrån elevernas behov. Samtidigt 
är det viktigt att skolan arbetar med problembilder 
som finns kring digitaliseringen, såsom stress. Vidare 
är det viktigt att skolan bidrar till att skapa en förmå-
ga hos elever att agera källkritiskt i digitala miljöer. 

För att alla elever och skolor på ett bra sätt ska kunna 
ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen innebär 
i undervisningen krävs fortsatt kompetensutveckling 
för lärare. Det kollegiala lärandet är en viktig faktor 
för att utveckla lärares professionalism, att tillsam-
mans pröva och utvärdera metoder för att utveckla 
användning av digitala verktyg kopplat till elevers lä-
rande. 

Rektorerna har en mycket viktigt roll i att leda sko-
lans digitalisering. Förbundet jobbar strategiskt med 
att stärka rektorernas förståelse och förmåga att se 
digitaliserings möjligheter för att utveckla undervis-
ningen.
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Attraktiv och konkurrens- 
mässig utbildningsorganisation 
- entreprenöriellt lärande
Kalmarsunds gymnasieförbund ska bygga ett 
starkt varumärke och vara det självklara valet för 
gymnasie- och vuxenutbildning i förbundets med-
lemskommuner Borgholm, Kalmar, Mörbylånga 
och Torsås.

Gymnasieförbundet ska vara en attraktiv och konkurrens-
mässig utbildningsorganisation vilket bland annat innebär 
att utbildningsutbudet är anpassat till individens, arbets-
marknadens och samhällets behov. Många blir etablerade på 
arbetsmarknaden efter yrkesinriktade studier inom vuxen-
utbildningen. Ett fortsatt relativt lågt intresse för gymnasie-
skolans yrkesprogram stärker behovet av yrkesutbildning inom  
vuxenutbildningen. Yrkesprogramsutredningen konstaterar 
att matchningsproblemen på arbetsmarknaden inte enbart 
kan lösas inom gymnasieskolan, utan även vuxenutbildningen 
är av stor betydelse.27 Uppdragsutbildningar inom olika yrkes-
områden främjar rörligheten på arbetsmarknaden. Förbun-
det ska sträva efter att erbjuda uppdragsutbildningar som 
branscherna och arbetsmarknaden efterfrågar. Detta görs 
genom att ytterligare stärka redan upparbetad samverkan 
med branschorganisationerna och arbetsmarknadens parter.

Det finns ingen enkel och entydig modell för hur arbetet 
med entreprenörskap i skolan ska genomföras. Detta faktum  
utgör en del av entreprenörskapets kärna.28 Begreppet entre-
prenörskap har i skolsammanhang vidgats och ersätts nu mer 
och mer av begreppet entreprenöriellt lärande som sätter 
fokus på kreativa lärprocesser där eleverna är aktörer. Efter-
som entreprenörskap är en form av företagsamhet behöver 
varken entreprenörskap eller företagsamhet ha någonting  
direkt med affärer eller ekonomi att göra utan kan praktise-
ras på helt andra områden.29

27 SOU 2015:97 Välja yrke.

28 Forskning för skolan. Skapa och våga. Om entreprenörskap i skolan, förordet, Skolverket. 

 2015

29 Forskning för skolan. Skapa och våga. Om entreprenörskap i skolan, sid 21, Skolverket. 2015
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MÅL FÖR ATTRAKTIV OCH KONKURRENSMÄSSIG UTBILDNINGSORGANISATION - 
ENTREPRENÖRIELLT LÄRANDE

Mål Ansvar Redovisas

Vi ska ge våra elever en så bra utbildning att de kan rekommendera 
sitt gymnasieprogram till elever som ska söka till gymnasieskolan.  
Målet är nått när medelvärdet på påståendet ”Jag kan rekommende-
ra mitt gymnasieprogram till elever som ska söka till gymnasiesko-
lan” är högre än genomsnittet i riket. 

Gymnasieskolan Årsredovisning

Det entreprenöriella lärandet i undervisningen ska öka. Samtliga skolor Årsredovisning

Minst 30 procent av gymnasieeleverna driver ett UF-företag Gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan Årsredovisning

Entreprenörskap i skolan handlar om att stimulera 
elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende 
samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i hand-
ling.30 Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar 
kunskaper och förhållningssätt som främjar entre-
prenörskap, företagande och innovationstänkande. 
Därigenom ökar elevernas möjligheter att kunna 
starta och driva företag. Entreprenöriella förmågor 
är värdefulla för arbetslivet, samhällslivet och vidare 
studier.

Entreprenöriella förmågor är också värdefulla i vida-
re studier. Utöver ovan är det därför viktigt att upp-

30 https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/ 

 stod-i-arbetet/undervisa-i-entreprenorskap

muntra förmågor som innovationstänkande, egen 
drivkraft, företagande samt förmågan att möta för-
ändringar.

När gymnasieelever tar klivet ut i arbetslivet behövs 
det inom många branscher kunskaper om att starta 
och driva företag. För att skapa entreprenörer ska 
skolorna inom förbundet arbeta med att uppmuntra 
till innovativt tänkande och att utveckla elevers en-
treprenörsanda. Gymnasieförbundet ser Ung före- 
tagsamhet, Kalmar län som en naturlig samarbets-
partner som t.ex. genom processtöd och i UF-mässor. 
Läromedlet UF-företagande ger elever på gymnasiet 
möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, före-
tagsamhet och sitt entreprenörskap. 
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Specifika prioriteringar 
och satsningar
Under 2020 kommer förbundet fortsätta med  
specifika prioriteringar och satsningar inom vissa 
områden som bedöms som särskilt viktiga.

INTEGRATION
En väl fungerande elevhälsa är en viktig förutsättning både för 
att eleverna ska uppnå goda studieresultat och känna trivsel 
och trygghet i skolan, i synnerhet om man är nyanländ i den 
svenska gymnasieskolan. Att elevhälsan och lärare har ett nära 
samarbete så att elever får tidigt stöd och hjälp är därför ett 
särskilt mål för förbundet. Kalmarsunds gymnasieförbund 
prioriterar under 2020 implementeringen av ny stödprocess 
i syfte att kompensera för elevers olika bakgrund och förut-
sättningar. 

Det ligger i skolans uppdrag att organisera undervisningen 
för elever med ett annat modersmål så att de ges förutsätt-
ningar att utveckla kunskaper i skolans alla ämnen samtidigt 
som de lär sig det svenska språket. Ett sätt att tillgodose det 
behovet är att ge eleven studiehandledning på modersmålet. 
En elev som upplever problem eller som inte inte klarar av 
att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form 
av studiehandledning på sitt modersmål, om hen riskerar att 
inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera 
ämnen.  Förbundet gör en satsning på en samordning över 
gymnasieskolorna av studiehandledningen på modersmål 
med generella tider på plats och specifika lektionstillfällen för 
enskilda eller grupper. 

För att möta än fler elever i undervisningen med annat  
modersmål än svenska önskar Kalmarsunds gymnasie- 
förbund säkra tillgången till Inlästa läromedel på flera olika 
språk via det digitala verktyget Begreppa, f.d. Studiestöd på 
modersmål.  

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.31 Genom att 

31 Nationellt centrum för svenska som andraspråk.
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Älska det 
du gör!

bibehålla praktikanskaffare och förstärkningen av 
SYV inom vuxenutbildningen är syftet att fler av elev-
erna skall kunna erbjudas denna möjlighet. 

STÖD TILL ELEVER
Specifika satsningar på särskilt stöd till elever fort-
sätter under 2020. Det handlar till exempel om  
ersättning till grundskolan för prövningar i grund- 
skoleämnen för elever som går introduktionspro-
gram och extra tillskott för IMV32-elever samt inläs-
ningstjänst till alla elever.

Undersökningar visar att de allra flesta ungdomar 
är tillfreds med livet men att självrapporterade  
psykosomatiska besvär har ökat.33 Likaväl som skolan 
både kan vara en del av den ohälsosamma problema-
tiken, så behöver skolan framförallt verka för att vara 
en del av den hälsofrämjande lösningen. Sammanta-
get är det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 
skolans gemensamma uppdrag. Det ska genomsyras 
av ett salutogent (faktorer som orsakar och vidmakt-
håller hälsa) fokus och såväl ett systemteoretiskt 
som ett tvärvetenskapligt perspektiv. Sambandet 
mellan lärande, fysisk och psykisk hälsa är således ett 
centralt prioriterat område för elevhälsans medicin-
ska insats inom Kalmarsunds gymnasieförbund. 

VERKSAMHETSUTVECKLING
Det är viktigt att verksamheten fortsätter utvecklas 
genom initiativ från olika medarbetare och personal-

32 IMV står för programinriktat val. 

33 Folkhälsomyndigheten: Utvecklingen av psykosomatiska besvär, skolstress och 

 skoltrivsel.

grupper inom den egna organisationen. Förbundet 
kommer därför att fortsätta stödja bra och för verk-
samheten angelägna idéer och förslag genom den så 
kallade verksamhetsutvecklingsfonden. Inom ramen 
för denna fond, kommer projekt som syftar till för-
bättrad integration att särskilt beaktas. 

Under 2019 har fonden bl.a stöttat projekt där olika 
lärarkategorier möts i samtal angående frågor som 
gäller exempelvis undervisning, användandet av digi-
tala verktyg i olika undervisningssituationer och be-
mötandefrågor. Deltagarna tar del av aktuell forsk-
ning och utvecklar samt fördjupar egna tankegångar 
i samspel med externa forskare. I ett annat projekt 
utforskar elever stereotyper och lär sig mer om 
vad som sammanbinder dem som unga människor 
från olika kulturer, nationella och internationella.  
Projektet vill medverka till kunskaper om vägar att nå  
social sammanhållning i gymnasieskolan. Ett projekt 
är inriktat mot att elevernas välbefinnande ska öka. 
Pedagoger och elever ska få kännedom om konkreta 
pedagogiska idéer samt användbara verktyg kopp-
lat till välmående och elevens studiesituation. Ett  
projekt för språkutveckling genom textläsning på-
går med syftet att främja elevers läsförståelse och 
därigenom stärka deras språkutveckling genom att  
använda fungerande lässtrategier och modeller.

PERSONALUTVECKLING
Lärare måste ges utökade möjligheter att utvecklas 
inom sin profession. Därför är det av vikt att Kal-
marsunds gymnasieförbund fortsätter att driva ett 
systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete i fram-
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kant genom att inrätta ett lokalt professionsprogram. 
Programmets syfte är att stärka, fördjupa och bred-
da förbundets professionella kunskap utifrån veten-
skaplig grund som i sin tur leder till att ökad målupp-
fyllelse för våra elever.

SKOLA/ARBETSLIV SATSNINGAR
Satsningen på sfi-undervisningen med att koppla 
språkutvecklingen till olika arbetsplatser fortsätter år 
2020. Syftet med satsningen är att deltagarna ska nå 
en högre måluppfyllelse i svenska språket och samti-
digt lättare etablera sig på arbetsmarknaden.

Komvuxutredningens slutsats visar på att det behövs 
mer kunskap om vuxenutbildning och att den prak-
tiknära forskningen på området behöver stärkas.34  
Kalmarsunds gymnasieförbund ämnar därför att  
delta i ett FoU-program som riktar sig till lärare,  
rektorer och förvaltningsledare som tillsammans 
med forskare vill sätta fokus på vuxenutbildningens 
pedagogiska uppdrag för att pröva sin erfarenhet och 
bidra till ny vetenskaplig kunskap. 

Vuxenutbildningen ska inte bara stärka den enskilda 
individen och ge människor en andra chans. Den 
ska också vara ett stöd i etableringen av nyanlända, 
bredda kompetensförsörjningen och bidra till ett  
demokratiskt samhälle. För att möta de ökade kraven 
är det av stor vikt att det skapas förutsättningar för 
ett inkluderande förhållningssätt, flexibilitet och ökad  
individanpassning. Det ställer också krav på att det 
systematiska kvalitetsarbetet tar sitt avstamp i be-
fintlig forskning.

34 SOU 2018:71
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Budget 2020 &  
planering 2021-2022
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Finansiella mål
Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting ha en 
god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Balanskravet 
innebär att kommuner och landsting skall upprätta en bud-
get för varje kalenderår så att intäkterna överstiger kostna-
derna. Utöver balanskravet ska dock fullmäktige/direktionen 
fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 
den kommunala verksamheten. För verksamheten ska anges 
mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som 
är av betydelse för densamma och för den finansiella bered-
skapen.

Soliditetsmål
Soliditeten visar hur stor andel av förbundets tillgångar som 
är finansierade med eget kapital, målet är att den, såväl ex-
klusive såsom inklusive pensionsförpliktelser, ska öka under 
planeringsperioden.

Likviditetsmål
Förbundets mål gällande likviditeten, dvs. den kortsiktiga 
betalningsförmågan, anger att likviditetssaldot i genomsnitt 
över året ska överstiga en månads genomsnittliga utbetal-
ningar.

Investeringsmål
Självfinansieringsgraden visar i vilken mån förbundet lyckas 
finansiera sina investeringar med egna medel, det vill säga 
med sitt resultat och/eller med hjälp av försäljningar/avskriv-
ningar. Förbundets mål är att 100% av investeringarna är 
självfinansierade under planeringsperioden.
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Utvecklingen av 16-19 åringar

Borgholm Mörbylånga Torsås Kalmar

 2018 438 618 318 2 948

 2019 438 614 320 2 985

 2020 436 623 325 3 050

 2021 436 636 335 3 065

 2022 430 659 335 3 165
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Nulägesanalys
Medlemsbidraget för Kalmarsunds gymnasieförbund 
baseras och justeras genom antalet 16-19 åringar i 
medlemskommunerna med en uppräkning för löne-
ökningar varje år.  Förutom den nivåhöjning som be-
slutades år 2018 så har övriga driftkostnader inte fått 
någon budgeterad indexuppräkning sedan förbundet 
bildades. Detta innebär att förbundet haft och fortfa-
rande har en årlig inbyggd effektiviseringsnivå.

Gymnasieförbundet genomförde, tidigt under 
våren 2018, en kartläggning av sina kostnads-
nivåer för att visualisera effektivitet och skill-
nader mellan förbundet och bland annat riket. 
Utredningen visade att gymnasieförbundet i för-
hållande till riket har en väsentligt lägre kostnads- 
nivå både i jämförelse per elev och per invånare.   
Totalt sett visade kartläggningen att förbundet  
saknade i genomsnitt ca 24 mkr, exklusive årlig löne-
ökning och volymökning av invånare, för att ha sam-
ma förutsättningar att bedriva undervisningen som  
genomsnittet i riket. Medlemskommunerna beslu-
tade om en delvis höjning av medlemsbidraget om  
14 mkr inför år 2019.

Gymnasieförbundet har vidtagit åtgärder för att få 
en budget i balans. Förbundet arbetar intensivt med 
att hitta effektiviseringar vad gäller personal, lokaler 
och programutbud så långt det är möjligt med bi-
behållen kvalité. I nuläget har förbundet identifierat  
potentiella områden som omfattar en besparing om 
ca 15,2 mkr på helårsbasis år 2020.

Även under våren 2019 har förbundet fortsatt att 
jämföra och kartlägga sina kostnadsnivåer. Utred-
ningen visar fortfarande på att förbundet i förhållan-
de till riket har en väsentligt lägre kostnadsnivå både 
i jämförelse per elev och per invånare. Kostnads- 
nivån i jämförelse med andra kommunalförbund  
visar även på samma fakta. Den låga kostnaden per 
elev är ett direkt resultat av de senaste årens kostym- 
anpassningar som innebär att förbundet numera har 
en urholkad elevpeng som inte står i paritet till de 
faktiska och skäliga kostnaderna som programmen 
uppgår till. 

Den fortsatta kartläggningen visar att förbundet 
fortfarande saknar i genomsnitt ca 12 mkr, exklusive 
årlig löneökning och volymökning av invånare, för att 
ha samma förutsättningar att bedriva undervisning-
en som genomsnittet i riket. Efter diskussioner med 
medlemskommunerna så är dock nivåökningen för 
år 2020 justerad till 10,4 mkr.

Framtid
Under det kommande decenniet ökar antalet 16-19 
åringar inom medlemskommunerna, vilket innebär 
att den potentiella målgruppen till gymnasieskolan 
blir större. Enligt befolkningsprognosen i medlems-
kommunerna kommer antalet 16-19 åringar att öka 
med en procentuell ökning för ålderskategorin med 
ca 21% fram till år 2028. 

Att den potentiella målgruppen till gymnasieskolan 
blir större innebär en stor ekonomisk utmaning för 
förbundet. Trots tillskottet av medel inför budget- 
året 2019 står förbundet fortfarande inför ett poten-
tiellt stort underskott. För gymnasieverksamheten 
uppgår detta i nuläget till 11 mkr för år 2019. 

Inför 2020 kommer dock fler kostnadsutmaningar 
för förbundet. Till exempel kostnader som förbun-
det har för ensamkommande elever. En del av dessa 

Nulägesanalys och framtid
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kostnader har finansierats genom migrationsverket 
men en stor del och en ökande andel är numera ofi-
nansierad på grund av exempelvis åldersuppskriv-
ning av elever. Även nya lagar och förordningar gäl-
lande möjlighet till uppehållstillstånd för elever på 
gymnasial nivå samt stärkt möjlighet till utbildning 
i gymnasieskolan för asylsökande elever som fyllt  
18 år påverkar kostnadsbilden. Inför 2020 tillkommer 
även återställning av negativa resultat för åren 2018 
och 2019 vilket innebär att förbundet måste skapa 
ytterligare marginaler än bara ett positivt resultat.

Utöver ovanstående står gymnasieförbundet inför 
eventuella lagförändringar som kommer att påverka 
ekonomin. Storleken på de ekonomiska konsekven-
serna är svåra att beräkna men förslagen kommer 
innebära ökade kostnader både för kärnverksam-
heten och för den administrativa verksamheten. (”En 
attraktiv gymnasieutbildning för alla - åtgärder för 
att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieut-
bildning”, ”Det stämmer! Ökad transparens och mer 
lika villkor”). 

En annan ekonomisk utmaning under den komman-
de perioden är pensionskostnaderna för lärarlöne-
satsningarna, lärarlönelyftet och karriärstjänster 
 (1:e lärarreformen). Visserligen har löneökningar-
na för satsningarna varit fullt finansierade av staten 
men det finns ingen kompensation för den ökning av  
pensionskostnaderna som satsningar faktiskt innebär.
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Beskrivning av budgetsystemet
Från och med höstterminen 2005 tillämpar Kalmarsunds  
gymnasieförbund en programrelaterad elevpeng enligt nedan-
stående beskrivning. 2015 inkluderades även gymnasiesärsko-
lan och introduktionsprogrammen.

Den  av  Skolverket beslutade riksprislistan (senast kända) för 
fristående skolor används som fördelningsnyckel  när  bud-
getramarna  fördelas till enheterna. Beloppen som anges i 
prislistan kan både bli högre och lägre för enheterna inom Kal-
marsunds gymnasieförbund, då de endast används som fördel-
ningsnyckel. Introduktionsprogrammen ingår inte i riksprislis-
tan och för gymnasiesärskolan finns enbart ett genomsnittligt 
grundbelopp angivet. Kalmarsunds gymnasieförbund har där-
för tagit fram specificerade belopp för dessa verksamheter. 
Yrkesintroduktionen tilldelas samma belopp som de nationella 
programmet de riktar sig mot får. Var femte år sker en översyn 
av de övriga introduktionsprogrammens specificerade belopp 
och däremellan sker en uppräkning med skolindex.

Justering görs efter meritvärde enligt Växjös modell (5-15 %). 
Detta bör ge kompensation för svagpresterande elever på na-
tionella 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 eller har fått 
dispens från behörighetskravet, samtidigt som de går på ett 
nationellt program ges ett extra stöd med 5 000 kr. Ett tillägg 
görs även för nationell idrottsutbildning (NIU). 

För de nationella programmen sker avräkning med  budge-
tjustering en gång om året per den 15 september (när antag-
ningen är avslutad). Samma riksprislista används som i bud-
getarbetet. För AST och Språkintroduktionen sker avräkning 
månadsvis.

För Restaurang & Café räknas budgetramen upp för löner 
och övriga kostnader samt intäkter enligt de procentsatser 
som tilldelas gymnasieförbundet. En justering görs sedan 
med förändringen av antalet elever inom dess upptagnings-
område. Avstämning sker en gång per år den 15 september.

Nedanstående verksamheter undantas 
från elevpengen:
- Förtroendevalda
- Förbundskontoret
- Restaurang & café
- Elevresor
- Inackorderingstillägg
- Interkommunala ersättningar
- Gemensam kompetensutveckling
- Ungdomsmottagningen
- Förändring av semesterlöneskuld 
  (budgeteras centralt)
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Org.platser 

Skola Anskod Benämning Kommun 20/21 19/20 18/19

JN BF Barn- och fritidsprogrammet Kalmar 64 64 64

LK BA Bygg- och anläggingsprogrammet Kalmar 60 60 60

ST EK Ekonomiprogrammet Kalmar 192 192 160

LK EE El- och energiprogrammet Kalmar 64 64 64

JN ESBIL Estetiska programmet, bild och formgivning Kalmar 16 16 32

JN ESDAN Estetiska programmet, dans Kalmar 16 14 16

JN ESEST Estetiska programmet, estetik och media Kalmar 32 32 22

JN ESMUS Estetiska programmet, musik Kalmar 16 16 16

JN ESTEA Estetiska programmet, teater Kalmar 16 18 10

LK FT Fordons- och transportprogrammet Kalmar 24 24 24

ST HA Handels- och administrationsprogrammet Kalmar 32 32 32

ST HA Handels- och administrationsprogrammet profil asperger Kalmar 4 4 2

LK HVFRI Hantverksprogrammet, frisör Kalmar 16 16 16

LK HVSTY Hantverksprogrammet, styling Kalmar 16 16 16

JN HT Hotell- och turismprogrammet Kalmar 13 13 22

JN NA Naturvetenskapsprogrammet Kalmar 32 32 32

LK NA Naturvetenskapsprogrammet Kalmar 96 96 96

JN RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet Kalmar 32 32 42

ST SA Samhällsvetenskapsprogrammet Kalmar 160 160 160

ST SABETL Samhällsvetenskapsprogrammet Bet profil ledarskap och 
idrott

Kalmar 32 64 32

ST SABETA Samhällsvetenskapsprogrammet Bet profil räddning och 
säkerhet

Kalmar 32 32 32

ST SAMEDA Samhällsvetenskapsprogrammet Med profil asperger Kalmar 2 5 4

LK TE Teknikprogrammet Kalmar 160 128 128

LK VF VVS- och fastighetsprogrammet Kalmar 13 13 12

JN VO Vård- och omsorgsprogrammet Kalmar 32 32 32

Summa 1 172 1 175 1 126

DIMENSIONERING AV GYMNASIESKOLORNAS PROGRAMUTBUD
Nedanstående tabell visar antalet platser för nationella program i årskurs 1.  

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

GYMNASIESÄRSKOLAN
Gymnasiesärskolan planerar för att anta nya elever till följande program läsåret 2020/2021. Antalet platser  
anpassas i så stor utsträckning som möjligt efter behovet. 
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Interkommunala ersättningar
De interkommunala ersättningarna för år 2020 på-
verkas av antagningen till två läsår; dels läsåret 
2019/20, dels läsåret 2020/2021. Det budgeterade 
antalet elever som förväntas gå hos andra huvud-
män under 2020 är 694 stycken.

Antagningen visar att fler elever från förbundets kommuner 
söker utbildningar utanför gymnasieförbundet läsåret 19/20, 
vilket troligtvis medför en ökad kostnad 2020. Antal gymnasie- 
elever från andra kommuner som vill studera i förbundets 
skolor beräknas bli ca 40 st fler än 2019. Det budgeterade  
antalet elever som förväntas gå inom gymnasieförbundet, 
från andra kommuner, under 2020 är 687 stycken.

INTERKOMMUNALA INTÄKTER
Kalmarsunds gymnasieförbund har stort inflöde av gymnasie- 
elever från vissa kringkommuner. Det totala antalet elever 
från Nybro kommun 2019 är 196 (179 elever, 2018), Oskars-
hamn kommun 2019 är 86 elever (76 elever, 2018), Mönsterås 
kommun 2019 är 164 elever (170 elever, 2018), Högsby kom-
mun 2109 42 elever (33 elever, 2018) samt Emmaboda kom-
mun 2019 är 60 elever (59 elever, 2018).

Totalt studerar 639 elever från andra kommuner inom för-
bundet 2020 (596 elever, 2019). De gymnasieprogram som 
elever från andra kommuner i första hand söker är estetis-
ka programmet, samhällsvetenskapsprogrammet, ekonomi- 
programmet, barn och fritidsprogrammet, el- och energipro-
grammet och bygg- och anläggningsprogrammet. Elever från 
andra kommuner finns dock på alla program.

Intäkterna beräknas till totalt 94,0 miljoner kronor år 2020 
(verklig intäkt år 2018 var 82,7 miljoner kronor), inklusive 
gymnasiesärskolan och AST-enheten.

Andra gymnasieutbildningsanordnare än KSGYF 
som elever söker sig till:

2017 2018 2019 2020
Studerar i andra kommuner 91 73 86 93

Studerar vid fristående sko-
lor i Kalmar 513 512 488 501

Studerar vid fristående sko-
lor övriga landet 62 67 63 100

Totalt 666 652 637 694

Elever från andra kommuner som går i KSGYF  
gymnasieskolor:

2017 2018 2019 2020
Gymnasieelever 519 542 584 632

AST-elever 20 20 20 26

Gymnasiesärskoleelever 35 34 34 29

Totalt 574 596 639 687
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Samverkan sydost
Grundar sig på en gemensam strävan för kommuner/
gymnasieförbund att tillsammans stärka och utveck-
la hela samverkansområdet till att vara en attraktiv 
gymnasieregion där eleverna erbjuds utbildning av 
hög kvalitet. Samverkan sydost består av Kalmarsunds 
gymnasieförbund (Borgholm, Kalmar, Mörbylånga, 
Torsås) och kommunerna Emmaboda, Karlshamn, 
Karlskrona, Lessebo,  Nybro, Olofström, Oskarshamn, 
Ronneby, Tingsryd och Växjö.

INTERKOMMUNALA KOSTNADER
Elever som studerar i andra kommuner 2019 är 86 stycken 
(91 elever, 2018 73). På fristående skolor, belägna i Kalmar 
kommun, studerar 488 elever under 2019 (512 elever, 2018).

FÖRÄNDRINGAR INOM DEN INTERKOMMUNA-
LA KOSTNADEN
Inom Samverkan Sydost söker alla elever som förstahands-
sökande. Inom området studerar 40 elever från Kalmarsunds 
gymnasieförbund, årskurs 1-3, i någon annan kommun preli-
minärt under 2019 (41 elever, 2018). 

Antalet elever som går på friskolor under 2019i Kalmar är 
preliminärt:

  Fria läroverken Kalmar har 119 elever (129 elever, 2018)

  Calmare Internationella Skola har 133 elever (131 elever, 2018)

  Kalmar praktiska gymnasium har 90 elever (88 elever, 2018)

  Ingelstorpsgymnasiet har 57 elever (50 elever, 2018),  
 intagningen sköts via Växjö

 SYAB har 79 elever (79 elever, 2018)

 Dag Hammarsköldsgymnasiet har 8 elever (7 elever, 2018)

Antalet elever som går på friskolor under 2019 utanför  
Kalmar är preliminärt 63 st (67 elever, 2018).

Totala kostnaden beräknas till 96,4 miljoner kronor år 2020 
( verklig kostnad var 93,3 miljoner kronor år 2018), inklusive 
gymnasiesärskolan och AST-enheten.

Fristående skolor externa

Lokala fristående skolor

Andel elever på gymnasiala utbildningar i andra kommuner

Elever hos andra huvudmän läsåret 2020

15% 13%

72%



36. 

Driftsbidrag från medlems- 
kommuner 2020-2022
Budgetförslag inför år 2020 utgår från 2019 
års budget inklusive löneökningar samt  
justering för ökning av antalet 16–19 åring-
ar, förändringar av statsbidrag samt nivå- 
höjning av förbundets medlemsbidrag med  
10 386 tkr. Inför år 2020 har även budgeten 
för Torsås kommun justerats för verksam-
hetsflytt av Sfi från Torsås till Kalmar.

Jämfört med det antal 16-19 åringar som legat till 
grund för 2019 års budget beräknas antalet öka med 
57 till 4 357. Med hänsyn till denna prognos ökar där-
med budgeten med 5 373 tkr inför nästa år.
 
Till detta kommer justering för statsbidrag som ingår 
i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och 
som omfattar bidrag till gymnasie- och komvuxverk-
samhet. För statsbidrag som omfattar gymnasie- och 
komvuxverksamhet beräknas bidragen enligt den to-
tala befolkningsprognosen för varje kommun.
 
För statsbidrag som fördelas mellan grundskola och 
gymnasieverksamheten beräknas de procentuellt 
efter andel 6-15 åringar i förhållande till andel 16-19 
åringar för varje kommun.

 Statsbidrag som omfattas år 2020 är:

 Införande aktivitetskrav komvux

 Nationella prov komvux

 Justerat krav komvux

 Tydligare krav komvux

 Rätt till komvux

 Lärarlegitimation

 Stärkta förutsättningar för elever (SOU 2011:30)

 Nya skollagen

 Rektorsutbildning

 Den nya gymnasiesärskolan

 Ungdomar utanför gymnasieskolan

 Effektiviseringar nya gymnasieskolan

 Skolkommissionen

 Skolkostnadsutredningen

 Genomströmning

 Branschskolor

I budget 2020 har gymnasieförbundet först redu-
cerat de statsbidrag som gällde för året 2019 med  
1 686 tkr för att sedan justera med de aktuella stats-
bidragen för år 2020. Utfallet för statsbidragen, både 
för Komvux och för gymnasiet, innebär sammantaget 
en utökning av medlemsbidraget med 1 971 tkr in-
för 2020. Utfallet för enbart gymnasiet innebär dock, 
precis som föregående år, ett negativ utfall eftersom 
statsbidraget för effektiviseringen av gymnasiesko-
lan fortfarande kvarstår som ett minusbelopp. För år 
2021 och år 2022 beräknas statsbidragen vara kvar på 
ungefär samma nivå som år 2020 och innebär därför 
inte några större förändringar av medlemsbidraget.

Sammantaget innebär detta en nettobudgetram för 
år 2020 som uppgår till 477 430 tkr.

Kalmarsunds gymnasieförbund vill dock uppmärk-
samma medlemskommunerna om att det i nulä-
get inte finns något inskrivet gällande finansiering 
för de riktade statsbidragen av Lärarlönelyftet och  
Karriärstjänster i vårpropositionen år 2019. Förbun-
det har varit i kontakt med både Skolverket och SKL 
där beskedet är att de inte fått några indikatorer på att 
bidraget kommer att minska. Kalmarsunds gymnasie- 
förbund rekvierar idag ca 9 mkr för de ovannämnda 
statsbidragen.
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Borgholm Mörbylånga Torsås Kalmar Summa

 2020 50 500 62 395 34 221 330 314 477 430

 2021 50 973 64 007 35 016 340 246 490 243

 2022 51 228 65 399 36 064 342 571 495 262
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Gymnasieskola driftsbidrag

Borgholm Mörbylånga Torsås Kalmar Summa

 2020 41 440 57 409 31 254 295 876 425 978

 2021 41 680 58 921 31 985 305 075 437 662

 2022 41 697 60 211 32 969 306 647 441 524
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Vuxenutbildning driftsbidrag

Borgholm Mörbylånga Torsås Kalmar Summa

 2020 9 060 4 986 2 967 34 438 51 451

 2021 9 293 5 086 3 031 335 171 52 581

 2022 9 531 5 189 3 096 35 923 53 739
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(tkr) Intäkter Budget 2019 Budget 2020

Driftsbidrag från medlemskommunerna

Gymnasieskola 425 979 -402 906 -425 979

Vuxenutbildning 51 451 -51 928 -51 451

Total summa: 477 430 -454 833 -477 430

Gemensamt

Förbundskansliet 14 163 15 576

Gemensamma verksamhetskostnader 47 080 45 153

Ers från gymnasieskola och vuxenutbildning -61 243 -60 729

Total summa:

Gymnasieskola

Lars Kaggskolan 123 646 122 473

Stagneliusskolan 91 037 103 946

Jenny Nyströmsskolan inkl Gymnasiesärskolan 107 952 112 486

Ölands utbildningscenter 1 053 0

Restaurang och café 17 479 21 638

Ers för gemensam adm 60 202 59 696

Total summa: 401 368 420 239

Vuxenutbildning

Axel Weüdelskolan 38 959 42 542

Mjölnergymnasiet, Komvux 4 487 0

Ölands utbildningscenter, Komvux 8 478 8 816

Ers för gemensam adm 1 041 1 032

Total summa: 52 965 52 390

Resultat: -477 430 500 4 800

Budgetram och driftsbudget 2020
Budgeten inför år 2020 utgår från 2019 års budget inklusive löneökningar samt justering för ökning av antalet 
16–19 åringar, förändringar av statsbidrag samt nivåhöjning av förbundets medlemsbidrag med 10 386 tkr.  
Inför år 2020 har även budgeten för Torsås kommun justerats för verksamhetsflytt av SFI från Torsås till Kalmar.

Jämfört med det antal 16-19 åringar som legat till grund för 2019 års budget beräknas antalet öka med 57 till 
4 357. Med hänsyn till denna prognos ökar därmed budgeten med 5 373 tkr inför nästa år. Till detta kommer 
justering för statsbidrag som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och som omfattar bidrag till 
gymnasie- och komvuxverksamhet. För statsbidrag som omfattar gymnasie- och komvuxverksamhet beräk-
nas bidragen enligt den totala befolkningsprognosen för varje kommun. För statsbidrag som fördelas mellan 
grundskola och gymnasieverksamheten beräknas de procentuellt efter andel 6-15 åringar i förhållande till 
andel 16-19 åringar för varje kommun.

Sammantaget innebär detta en budgetram för år 2020 som uppgår till 477 430 tkr.
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Investeringsbudget 2020
Från ett utrymme om 5 mkr avseende investeringar 
2018 så ökades utrymmet tillfälligt under 2019 då 
projekt Campus Storken genomfördes (gymnasie-
förbundets nya lokaler vilka innebär en långsiktig 
samlad lokallösning). Planen var att 2020 återgå till 
ett investeringsutrymme om 5 mkr.

Under år 2019 beslutades att förbundet i sin digitala sats-
ning övergår från Macbooks till Chromebooks. Detta beslut 
innehöll även en förändring i likviditetshanteringen då elev-
datorerna från och med hösten 2019 köps in via investerings-
budgeten. Denna förändring medför en årlig utökning av 
investeringsbudgeten om cirka 5,2 mkr för ändamålet. 

Ovanstående innebär att investeringsbudgeten 2020 uppgår 
till 10,2 mkr. 

För de övergripande verksamheterna tillsammans med verk-
samheten för Restaurang och Café finns ett investerings-
utrymme om 1,4 mkr. Detta ska främst nyttjas till nya disk-
maskiner och möbler för restaurang och café men även för 
inköp av kopiatorer och för låssystem på Jenny Nyströms-
skolan och Stagneliusskolan. 

Axel Weüdelskolan växer och utrymmet för personalen vid 
rast och lunch behöver tas till vara. En satsning på lunchrum-
met för att öka utrymmet planeras. Nysatsning på teknisk ut-

Digital kompetensRestaurang och Café/Förbundskansli

Jenny NyströmsskolanLars Kaggskolan

Ölands utbildningscenterAxel Weüdelskolan

Stagneliusskolan

Investeringsbudget 2020
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1 000

600

1100



40. 

rustning i konferensrum och salar tillsammans med 
studiehallar är ytterligare satsningar under 2020.  
Totalt har skolan ett investeringsutrymme om 0,6 mkr.

Stagneliusskolan förfogar om ett investeringsutrym-
me om 0,8 mkr 2020. Det planeras inköp av inven-
tarier både till Stagneliusskolan men även till de nya 
lokalerna på Campus Storken.

Skolledningen på Jenny Nyströmsskolan ser ett antal 
olika investeringsbehov kommande år. Till sitt förfo-
gande finns 1 mkr vilka ska nyttjas för att byta ut och 
handikappsanpassa köksutrustning på gymnasiesär-
skolan och nyinköp av stadigvarande undervisnings-
material främst på naturvetenskapliga och estetiska 
programmet. Även inventarieinköp till skolans klass-
rum och gemensamma utrymmen planeras. 

Lars Kaggskolans investeringsbudget uppgår till  
1,1 mkr. Skolledningen har inom äskad investe-
ringsram markerat vilka behov som är prioriterade. 
Av dessa utgör 50 % stadigvarande undervisnings- 
material till skolans olika yrkesprogram. Resterande 
är bland annat investering i klädskåp till omklädnings-
rum, inredning till cafeterian samt klassrumsmöbler.

På Ölands utbildningscenter planeras en säkerhets-
investering tillsammans med inventarier till skolan. 
Investeringsbudgeten uppgår till 0,1 mkr.
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Resultatbudget (tkr) 2020 2021 2022
Verksamhetens intäkter 116 481 118 099 116 604
Verksamhetens kostnader -573 583 -581 536 -589 488
Pensioner -26 897 -33 862 -33 862
Avskrivningar -7 826 -9 059 -10 293
Verksamhetens nettokostn. -491 825 -506 359 -517 039

Medlemsbidrag 478 989 494 034 505 509

Statsbidrag 17 700 17 200 16 700

Verksamhetens resultat efter statsbidrag 4 864 4 875 5 169

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader -63 -75 -81

Årets resultat 4 800 4 800 5 088

Resultatbudget
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Finansieringsbudget (tkr) 2020 2021 2022

Resultat 4 800 4 800 5 088

Justering för av- o nedskrivningar 7 826 9 059 10 293

Justering för gjorda avsättningar, pensioner 365 -39 620

Justering för övriga poster -1 424 -1 379 -1 383

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 9 828 -11 087 0

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder -1 859 5 000 -8 000

Kassaflöde från den löpande verksamheten 19 536 6 354 6 618

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -10 200 -10 200 -10 200

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 200 -10 200 -10 200

Finansieringsverksamheten

Ökning (-)/minskning (+) långfristiga fordringar

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde 9 336 -3 846 -3 582

Likvida medel vid årets början 58 512 67 848 64 002

Likvida medel vid årets slut 67 848 64 002 60 420

Enligt balansbudget 67 848 64 002 60 420

Finansieringsbudget 2020
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Balansbudget (tkr) 2020 2021 2022

Tillgångar
Anläggningstillgångar 36 630 37 770 37 678

- materiella tillgångar 36 630 37 770 37 678

Omsättningstillgångar 128 282 135 523 131 941

 - kortfristiga fordringar 60 434 71 521 71 521

 - likvida medel 67 848 64 002 60 420

Summa tillgångar 164 912 173 293 169 619

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 36 009 40 809 45 898

- ingående balans 31 209 36 009 40 809

- årets resultat 4 800 4 800 5 088

Avsättningar 5 365 3 946 3 184

- pensioner 1 586 1 547 2 167

 - övriga avsättningar 3 778 2 398 1 016

Skulder 123 538 128 538 120 538

- kortfristiga 123 538 128 538 120 538

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 164 912 173 293 169 619

Soliditet 21,8% 23,5% 27,1%

Soliditet inkl ansvarsf -0,2% 3,3% 7,6%

Ansvarsförbindelse 36 268 35 093 33 072

Balansbudget 2020



44. 

Gymnasieförbundets 
verksamheter
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Förbundets uppgifter enligt förbundsordningen är att 
ansvara för ungdomars gymnasieutbildning, bedriva 
vuxenutbildning och utbildning i svenska för invand-
rare (sfi) samt anordna uppdragsutbildningar.

Den förbundsövergripande verksamheten uppgår till 12,8% 
budget 2020 (2019, 13,5%) av förbundets nettokostnader 
dvs. ca 60,7 mkr, de största enskilda förändringarna mellan 
budgetåren är att ersättningen från Migrationsverket för 
språkintroduktionselever minskar och att den interkom-
munala kostnaden ökar. I den övergripande verksamheten 
administreras verksamhet som inte är direkt hänförbar till 
gymnasieskolan eller komvux, exempelvis kostnader för eko-
nomi- och lönesystem, viss fortbildning, informationsinsats-
er, IT, ungdomsmottagningen, kvalitéts- och utvecklingsfrå-
gor samt ersättning till fackliga förtroendevalda. Cirka 30% 
av de förbundsövergripande kostnaderna består av inter-
kommunala ersättningar, inackorderingsbidrag, elevresor.

Inom verksamheten för det förbundsövergripande återfinns 
förbundets stab. Staben biträder direktionens, förbundsdi-
rektören och enheternas behov av spetskompetenser och 
kan knyta till sig ytterligare experthjälp vid behov eller under 
vissa projektperioder. Staben tar också fram professionella 
beslutsunderlag, konsekvensanalyser och utredningsarbeten.

Förbundsövergripande

Förbundsövergripande

ResultatVuxenutbildning

Gymnasieutbildning inkl. RoC

75,5%

10,8%
12,7%

1,0%

Nettokostnad 2020
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Axel Weüdelskolan
Skolan vill skapa en miljö för elevens livslånga lärande som 
ger studieglädje, ökad kompetens och självtillit. I kombina-
tion med att eleven får möta människor i alla åldrar och med 
varierande yrkes-, studie- och livsbakgrund uppstår en speci-
ell dynamik vilket ger mycket goda förutsättningar för elever-
nas lärande. På komvux i Kalmar kan eleverna läsa fristående 
kurser, kortare och längre utbildningar på grundläggande och 
gymnasial nivå. Skolan har också svenska för invandrare (sfi) 
samt särskild utbildning för vuxna (Lärvux). Verksamheten 
pågår kontinuerligt under hela året. Axel Weüdelskolan ut-
vecklar möjligheten till flexibla lösningar genom att förstärka 
med resurser för att individualisera undervisningen.

INFÖR 2020
Axel Weüdelskolan kommer att ytterligare utveckla möjlighe-
ten till flexibla lösningar genom att förstärka med resurser 
för att individualisera undervisningen för alla elever. Individer 
som vill kombinera studier med andra aktiviteter ökar och 
vuxenutbildningen har i uppdrag att organisera sig utifrån 
detta. Arbetsmarknaden har avmattats och det finns signaler 
om ett nytt kunskapslyft. Här behöver skolan rusta sig för 
att möta ett större tryck och andra utbildningsformer. Troli-
gen  kommer behovet med fler sammanhållna utbildningspa-
ket som sträcker sig över alla studieformer aktualiseras. Sfi i 
kombination med högre studier är en framgångsfaktor för en 
snabbare integrering, enligt rapporter från Skolverket.

Skolans verksamhetsplan är uppbyggd utifrån förbundets 
politiska mål. Verksamhetsplanen är ett av de styrdokument 
som möjliggör en kvalitativ verksamhet där eleverna har 

Nyckeln till framtiden!



47. 

möjlighet att uppnå sina mål. Arbetslagen analyse-
rar verksamhetsmålen minst en gång per månad i 
det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamheten är i 
ständig rörelse och det genomförs olika insatser kon-
tinuerligt vilket behöver analyseras löpande.  

Arbetet med hög måluppfyllelse och individualisering 
kommer att fortsätta vara en prioritering. För att få 
alla elever att nå målen så förväntas våra insatser gäl-
lande stöd ge positiv effekt. Några exempel på stöd 
är specialpedagoger, resurstid, studiehallar & tillgång 
till digitala verktyg. Axel Weüdelskolans pedagogis-
ka helhetssyn kommer lanseras internt och externt. 
Denna är skolans grundsyn som gemensamt tagits 
fram under 2019 med all pedagogisk personal.

Skolledningen har som mål att bredda verksamheten 
genom bla. YH-ansökningar, utbildningsplikten och 
yrkesutbildningar.

Axel Weüdelskolans vision är att vara förbundets 
spjutspets och ett nationellt föredöme inom vuxen-
utbildning.

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING  
2021-2022
Ett fortsatt arbete med skolans lokaler till miljöer som 
främjar modern pedagogik och är anpassad utifrån en 
alltmer digitaliserad utbildning. Vuxenutbildningen är 
i ständig rörelse och ska anpassas utifrån varje enskild 
individ och därför behöver Axel Weüdelskolan som 
utbildningsanordnare ständigt vidareutveckla skolans 
verksamhet. Snabba samhällsförändringar och behov 
ute på arbetsmarknaden kräver en snabb omställning 
av oss som utbildningsanordnare. Därför ser skolan 
att det kommer ske fler ansökningar om möjligheten 
till anordna YH, yrkesutbildningar i kombination med 
Sfi. Ett bra samarbete med externa aktörer som tex.  
Kunskapsnavet, Arbetsförmedlingen, LNU, Arbets-
marknadsenheten, Flykting- & integration etc. är av 
stor vikt.
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Jenny Nyströmsskolan
Jenny Nyströmsskolan är en skola full av liv, nya möten 
och en blandning av yrkesprogram, högskoleförberedande  
program och gymnasiesärskola. Det ger en bra mix av elever 
och utbildningar där alla elever kan känna sig som hemma. 
Oavsett program är det utvecklingen av elevens kunskaper, 
kreativitet och kompetens som står i fokus. 

Personalen på skolan arbetar för att Jenny Nyströms- 
skolan ska vara en gemytlig och varm skola där eleverna har 
en självklar plats. Skolan har en miljö som är vänlig, öppen 
och har ett inkluderande klimat vilket har skapat skolans 
motto “Hjärta.Hjärna.Jenny”. 

INFÖR 2020
På Jenny Nyströmsskolan finns en härlig blandning av ut-
bildningar med en välutbildad och engagerad personal. Det 
finns såväl högskoleförberedande som yrkesförberedande  
program samt gymnasiesärskola och introduktionsprogram-
met. Tillsammans blir det en underbar mix av elever och  
personal - på skolan finns något för alla. 

För att utveckla det pedagogiska arbetet, utifrån de politiskt 
fastställda målen, arbetar skolan sedan flera år utifrån aktuell 
forskning. Inför läsåret 18/19 togs ytterligare ett steg för ett 
högre måluppfyllelse. Skolan har utarbetat ett nytt arbetssätt 
för arbets- och ämneslagen och dess arbetslagsledare och 
ämnesutvecklare. I korthet går det arbetet ut på kontinuerli-
ga möten med en tydlig struktur där pedagogiska/didaktiska 
utvecklingsmöjligheter samt systematiskt kvalitetsarbete ska 
vara dominerande inslag. Till varje arbetslag tillhör även elev-
hälsans olika professioner samt bibliotekets kompetenser. De 
ska tillsammans stödja elevernas sociala- samt kunskapsut-
veckling på ett främjande sätt. En påbörjad implementering 
av helt nya EHT-rutiner vars mål är skapa tydlighet och tidiga 
insatser gällande extra anpassningar samt särskilt stöd. 

Inför läsåret 19/20 har skolledningen tillsammans med all 
personal utarbetat en helt ny vision, Hjärta.Hjärna.Jenny 
samt tre värdeord; Engagemang, kompetens samt variation. 
Det innebär att Jenny Nyströmsskolan fokuserar på elevens 

Kom som du är - bli den 
du vill! 



49. 

kunskaps- och sociala utveckling. Genom den höga 
kompetensen och det brinnande engagemanget. 
Jenny Nyströmsskolan erbjuder en bred variation 
av arbetssätt, utbildningar och undervisningsmiljöer 
som ger dig en utbildning för livet. 

Jenny Nyströmsskolan har parallellt med visions- 
arbetet påbörjat ett arbete med en pedagogisk hel-
hetsidé som till dags dato utmynnat i våra våra “bygg-
stenar”; Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, 
formativt arbetssätt, tillgängligt lärande samt bättre 
tillsammans. De ligger till grund för vad god under-
visningskvalité innebär på Jenny Nyströmsskolan och 
skapar en tydlighet vart skolan är på väg. Ovanstå-
ende har presenterats för samtlig personal på skolan 
och implementeras i det dagliga arbetet. 

Skolan fortsätter att modernisera klassrumsmiljön till 
en mer tillmötesgående lärmiljö som speglar dagens 
pedagogik. Studiehallen har fått utökade resurser vil-
ket innebär att det numera har en bredare kompetens 
jämt fördelat under veckorna så att de elever som 
kommer till studiehallen har möjligheter att få stöd i 
att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 

Skolledningen arbetar tillsammans med samtliga 
program och ser över organisation och struktur.  
Detta för att skapa en utbildning för eleverna som är 
tydlig och optimerad utifrån val, schema och intresse.

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING  
2021-2022
Den påbörjade förändringen av flertalet rutiner och 
arbetssätt kommer att fortgå. Förbundsövergripande 
rutiner gällande elevhälsan kommer att implemen-
teras under läsåret. Likaså att utveckla moderna lär-
miljöer anpassade till modern pedagogik med digitala 
verktyg. I riktning mot ökad måluppfyllelse kommer lä-
rare och elevhälsan arbeta och utveckla verksamheten 
för såväl elever som personal. Biblioteket kommer att 
utöka sitt samarbete med arbetslagen i linje med de 
reviderade styrdokumenten parallellt som de bedriver 
utvecklingsarbete med IKT-pedagogen. 

Skolan kommer fortsätta arbeta för en sund resursför-
delning och en hög utbildningskvalité. Jenny Nyströms-
skolan ser med tillförsikt på ett ökat antal elever på 
gymnasieprogrammen och tror att antal sökningar till 
de olika programmen kommer att öka. I elevenkäten 
ligger många av skolans program högt när det gäller 
frågan om eleverna kan rekommendera sitt program till 
någon annan. En marknadsföringsgrupp fortsätter ar-
beta med fokus på att synliggöra och göra skolan till ett 
attraktivt val i konkurrens med övriga gymnasieskolor 
i Kalmar. Jenny Nyströmsskolan fortsätter att erbjuda 
attraktiva utbildningar med stor bredd. 
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Lars Kaggskolan
Lars Kagg är en skola för alla. Här finns två högskoleförbere-
dande program, fem yrkesprogram samt introduktionspro-
gram vilket skapar en kreativ och lustfylld miljö där elevernas 
lärande och utveckling står i fokus. Engagerad och kompe-
tent personal arbetar tillsammans kring eleverna för att göra 
gymnasietiden så bra som möjligt för alla. Lars Kaggskolan är 
stolta över att vår måluppfyllelse är fortsatt hög i jämförelse 
med riket. Det som också kännetecknar Lars Kaggskolan är 
att eleverna upplever hög trygghet och trivsel.

INFÖR 2020
Lars Kaggskolans utbildningar fortsätter vara attraktiva för 
ungdomar som söker till gymnasiet och de nationella pro-
grammen fortsätter att fylla alla utbildningsplatser. På skolan 
finns även uppdragsutbildningar för vuxenstuderande inom 
bygg- och anläggningsprogrammet, fordons- och transport-
programmet och hantverksprogrammet. Yrkesskicklig och 
engagerad personal i form lärare och olika stödfunktioner 
fortsätter att utmana, inspirera och stötta eleverna i deras 
lärande.

Utifrån de prioriterade målen utarbetades under 2018 en ny 
utvecklingsplan för skolan. Som en del av denna påbörjades 
under läsåret 18/19 arbetet med att utveckla en gemensam 
pedagogisk grundsyn för Lars Kagg. Pedagogisk personal 
har i program- och ämnesöverskridande grupper arbetat 
kring hörnstenarna pedagogiskt ledarskap i klassrummet, 
inkludering, formativt förhållningssätt och kollegialt lärande.  
Parallellt med detta arbete har pedagogisk personal dessut-
om genomgått olika valbara kompetensutvecklingsspår, t ex 
Läslyft, Formativt förhållningssätt, Språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt, Programmering inom matematiklyftet. 

Utvecklingsarbetet fortsätter under läsåret 19/20 och består 
av flera processer. Forskning visar att skolor blir framgångs-
rika då de delar en gemensam vision kring lärande, tar ett 
kollektivt ansvar för elevernas lärande samt delar en kollektiv 
tro på att de tillsammans kan få elever att nå målen. Därför 
genomförs en gemensam kompetensutveckling kring forma-
tivt förhållningssätt av all pedagogisk personal i program- och 

KAGG
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ämnesöverskridande grupper. Parallellt har ämnes- 
och arbetslagen i uppdrag att fortsätta prova och ut-
veckla metoder och arbetssätt som initierats under 
föregående läsårs kompetensutveckling. Dessutom 
startar arbetet upp i skolans nya utvecklingsgrupp. 
Denna består av olika professioner och kommer att 
ha i uppdrag att fånga upp pedagogiska frågor i verk-
samheten samt i ett längre perspektiv därmed driva 
pedagogisk utveckling på Lars Kaggskolan. 

Skolans särskilt yrkesskickliga lärare (SYL) är engage-
rade som handledare i kompetensutvecklingsspåret 
kring formativt förhållningssätt och kommer under 
läsåret också att ha ett uppdrag att auskultera hos 
kollegor. 

I skolans arbete med att öka måluppfyllelsen är  
inkluderande stöd i ordinarie undervisning centralt, 
liksom insatser för ökad närvaro samt skolans drog-
förebyggande arbete är en viktig del. Organisering-
en av elevhälsans arbete har över tid förändrats och 
skolan fortsätter att fördjupa och utveckla arbetet 
med den EHT-process som implementerades under 
ht-18.

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING  
2021-2022
Arbetet med att fortsätta utveckla en gemensam  
pedagogisk grundsyn för Lars Kaggskolan kommer 
att fortsätta, liksom utvecklingsgruppens arbete och 
kompetensutvecklingen kring formativt förhållnings-
sätt för all pedagogisk personal. Det är ett medvetet, 
systematiskt och långsiktigt arbete och en garant för 
ett gemensam fortsatt utveckling av verksamheten. 

Lars Kagg har ett gott rykte och kommer fortsätt-
ningsvis att vara ett attraktivt utbildningsalterna-
tiv för ungdomar i medlemskommunerna Om ut-
vecklingen vad gäller söktryck ökar enligt prognos 
kommer rekryteringsbehovet av lärare framåt vara  
mycket stort. Skolan behöver också se över behovet 
av lokaler, övrig personal såsom administrativ  
personal, skolledning och elevhälsopersonal.
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Stagneliusskolan
Stagneliusskolan är en gymnasieskola som präglas av öppen-
het, samarbetsvilja och ett vetenskapligt förhållningssätt i en 
trygg och trivsam miljö. Skolan tror på kraften hos varje elev 
och vet att en gymnasieutbildning är starten på elevens vuxna 
liv. 

Skolan består för närvarande av tre skolenheter vilka leds 
av varsin rektor och erbjuder de högskoleförberedande  
programmen samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomi-
programmet samt yrkesprogrammet handels- och administra-
tion. Stagneliusskolan bedriver också anpassad undervisning 
för elever med särskilda behov inom så kallade autismspek-
trumtillstånd, AST-enheten. De nationella program som  
erbjuds på AST är samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning 
media, handels- och administrationsprogrammet samt intro-
duktionsprogrammet, individuell inriktning.

INFÖR 2020
Stagneliusskolan bedriver utbildning som i hög grad attrahe-
rar ungdomar som står i begrepp att söka till gymnasiet. Det 
stora sökintresset till skolans samtliga program har inneburit 
att organisationen fått utökas under senare år. Skolan har ett 
gott rykte och en lärarkår med hög kompetens som, på ett 
ambitiöst och yrkesskickligt sätt, lotsar och stöttar elever-

Vi tar dig till din framtid
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na mot målen. Den pågående digitala satsningen på 
skolan är av stor betydelse eftersom den moderna 
tekniken har inneburit att undervisningen bättre kan 
anpassas till den enskildes kunskapsnivå och förut-
sättningar. 

Stagneliusskolan har en styrande och sammanhål-
lande pedagogisk helhetsidé samt en organisation 
som vilar på två ben; arbetsorganisation och utveck-
lingsorganisation. Skolans lärcirklar utgör basen i 
utvecklingsorganisationen och där arbetar personal 
kontinuerligt och systematiskt med pedagogiska 
utvecklingsfrågor direkt kopplade till helhetsidén.  
Under läsåret 2019/2020 fortsätter samarbetet med 
Challenging Learning, som bistår skolan i det över-
gripande utvecklingsarbetet. De särskilda satsningar 
som genomförs under läsåret innefattar även Språk-
språnget (Skolverket kompetensutveckling för lärare 
i moderna språk) samt fortsatt fokus på språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt och en systematisk 
genomlysning av vårt värdegrundsarbete. Dessutom 
påbörjar Stagneliusskolan en större satsning på lär-
coacher som kommer arbeta med pedagogiskt ut-
vecklingsarbete såväl på individ- som organisations-
nivå.

Skolans lärmiljöer har, under ett antal år, setts över 
och moderniserats för att harmoniera med den pe-
dagogik 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 målom-
råden som förbundet satt upp. Satsningen är plane-
rad att fortsätta.

Hösten 2019 har Stagneliusskolan totalt ca 1200 
elever inskrivna vid skolan. Detta innebär att skolan 
på några år ökat med ca 350 elever. Lokalmässigt har 
skolan fått tillgång till undervisningslokaler på Cam-
pus Storken och räknar med att fortsatt behöva växa.

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING  
2020-2021
Att även i framtiden få tillgång till kvalificerad och 
kompetent pedagogisk personal samt att fortsätta 
anpassa skolans lokaler till en modern och flexibel 

undervisning är och förblir viktiga frågor. Skolled-
ningen upplever att skolan har en förmåga att locka 
till sig sökande till våra tjänster men lärarbristen är 
ändå kännbar inom vissa ämneskategorier.

Förmågan att attrahera ungdomar att söka till  
Stagneliusskolan bedöms vara fortsatt hög. Modern 
teknik och satsningen på moderna lokaler i kombi-
nation med en traditionsrik miljö bidrar till att ska-
pa ett attraktivt utbildningskoncept. Utvecklingen av 
pedagogiska verktyg och metodik skapar en kvalitet 
i verksamheten och syftar till att ge bättre möjlighet 
för eleverna att nå kunskapsmålen.  

Den pedagogisk helhetsidén, utveckling av organisa-
tionen och arbetet i lärcirklarna kommer att fortgå. 
Dessa medvetna satsningar är en viktig del av skolans 
gemensamma strävan att ständigt förbättra verk-
samheten. Skolans viktigaste uppgift är att utveckla 
och förbättra varje medarbetares prestationer. 

Skolledningen förutspår att söktrycket även till 
AST-enheten kommer att vara fortsatt stort. Beho-
ven växer och verksamheten behövs. Lokalmässigt 
har flytten till sammanhållna lokaler på Campus Stor-
ken inneburit en större möjlighet till flexibilitet vad 
gäller såväl personal och kompetens som ekonomi. 
Skolan bedömer också att en utökad samverkan så-
väl internt i förbundet (t ex andra IM-verksamheter) 
som externt med andra för eleverna viktiga aktörer 
blir allt viktigare.
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Ölands utbildningscenter
Ölands utbildningscenter är nu ett center som ger vuxna i alla 
åldrar möjlighet att utbilda sig mot nya mål. Skolan erbjud-
er yrkesutbildningar och teoretiska kurser med möjlighet att 
läsa på distans inom vissa områden. Ölands utbildningscen-
ter är flexibelt och förändras ständigt utifrån samhällets och 
kommuninvånarnas behov. Skolan har ett nära samarbete 
med Borgholms kommun.

Ölands utbildningscenter bedriver idag följande yrkesutbild-
ningar: Barnskötare-/elevassistentutbildning, lärlingsutbild-
ning Djurskötare inom mjölkproduktion, Vård- och omsorgs-
utbildning samt Kök- och restaurangutbildning på Halltorps 
Gästgiveri. Skolan erbjuder också grundläggande och gym-
nasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (Lärvux) 
och utbildning i svenska för invandrare (sfi).

Ölands utbildningscenter har en vacker skola belägen cen-
tralt i Borgholm med närhet till allmänna kommunikationer. 
Lokalerna är moderna och inbjuder till studier. 

Enheten arbetar utifrån skolans utvecklingsplan där de över-
gripande målen är att:

 Eleven alltid ska vara i centrum

 Vi ska ha väl implementerade rutiner som underlättar  
 verksamheten

 Tydlighet, trygghet och trivsel för både personal och elever

 Kompetens och kvalité i alla led

INFÖR 2020
I januari startar nya grupper i vård- och omsorgsutbildningen 
samt i kök- och restaurangutbildningen. 

Nytt på Ölands utbildningscenter 2020 är möjligheten att 
studera sfi på kvällstid för att underlätta för de som kom-
binerar studier med arbete. Skolan går alltmer över till att 
erbjuda eleverna alternativet att läsa vissa kurser delvis ge-
nom fjärrundervisning vilket ger fler möjlighet att studera. 

Befintliga utbildningar kommer att fortsätta och utvecklas 
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inom ramen för dagens verksamhet med en förstärk-
ning på marknadsföring så att fler upptäcker de kur-
ser och utbildningar som skolan bedriver idag.

Flexibilitet och utveckling kommer att vara skolans 
kännetecken även under kommande år. För att fort-
sätta vara en attraktiv och konkurrensmässig utbild-
ningsorganisation kommer fortfarande  entrepre-
nöriellt lärande att genomsyra skolan för att ge fler 
elever möjlighet till ökat egenansvar och nya utma-
ningar.

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING  
2021-2022
Enligt Ölands utbildningscenters långsiktiga verk-
samhetsplanering kommer vuxenutbildning med  
inriktning på flexibel undervisning vara den största 
delen, vilket innebär att de studerande antingen läser 
på skolan, hemma eller både och. Enheten ser redan 
idag en minskad efterfrågan av klassrumsundervis-
ning och ett större behov av att kunna studera vid 
olika tidpunkter och platser.

Inom sfi ser skolan idag ett sjunkande elevantal och 
det är i nuläget svårt att förutse framtidens utbild-
ningsbehov.

Restaurangbranschen i regionen efterfrågar  
specialistutbildade kockar och Ölands utbildnings-
center har därför för avsikt att starta en yrkeshögsko-
leutbildning med denna inriktning under 2021/2022.
Ölands utbildningscenter jobbar aktivt med mark-
nadsföring och hittar vägar till att möta regionens in-
vånare så att de hittar till de utbildningar skolan har 
idag. Idag bedrivs kurser med hög kvalitet och det 
finns ett stort utbildningsbehov. Många av skolans 
elever har ett arbete och uppdrag blir därför att fort-
sätta skapa möjligheter och motivera dem att stude-
ra i kombination med arbete.

För att fler studerande ska klara att slutföra sina yr-
kesutbildningar och bli attraktiva på arbetsmarkna-
den planerar skolan att förstärka dessa utbildningar 
med yrkessvenska.

Ölands utbildningscenter har en stark personalgrupp 
med stora möjligheter till nya utmaningar! 
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