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Politikens förord
Kalmarsunds gymnasieförbund ska främja alla elevers utveckling och lärande 
oavsett bakgrund. Varje elev ska känna att de möts av höga förväntningar och att 
de har möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. 
Förbundet har ett brett utbud av gymnasie- och vuxenutbildningar, inriktning-
ar och profiler, vilket ger oss goda möjligheter att utbilda utifrån den enskildes  
behov och förutsättningar. 

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb men också till människors frihet att forma sina 
egna liv. Att fullfölja en gymnasieutbildning har aldrig varit viktigare, och personer med 
gymnasieutbildning har lättare att få arbete och är mindre sårbara för arbetslöshet än 
de som saknar utbildning. Genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) håller sig 
gymnasieförbundet och våra medlemskommuner kontinuerligt informerade om vilka 
ungdomar det är som inte har fullföljt sin gymnasieutbildning. Gymnasieförbundet ska 
erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder och som i första hand ska syfta 
till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. 

Nyanländas möjligheter till utbildning och att snabbt kunna etablera sig på arbets-
marknaden är också avgörande för deras integration i det svenska samhället. För att 
nå framgång gäller det att gymnasieförbundet tidigt i mottagningen skapar en trygg 
och bra relation mellan blivande elever och personal för att inleda samtal om elevens 
mål med sin utbildning. Kalmarsunds gymnasieförbund ska ge de förutsättningar som  
behövs för att skolorna ska kunna ge nyanlända en utbildning som är flexibel och an-
passad för individen, så att nyanlända har goda förutsättningar för en framtid i Sverige. 

Hela 2020 har varit präglat av coronaviruset och kommer troligtvis fortsätta att vara 
det de kommande åren. Under 2020 fick skolorna ställa om till fjärrundervisning på 
en dag, vilket möjliggjordes tack vare att förbundet sedan 2010 målmedvetet och 
framgångsrikt arbetat med digital kompetens i framkant. Skolan har som uppdrag att 
förbereda eleverna inför ett samhälle som är i ständig förändring där digitalisering-
en är en väsentlig faktor som driver denna förändring. Under höstterminen 2020 har  
gymnasieförbundet haft undervisning i skolans lokaler samtidigt som smittspridningen 
av covid-19 har varit ett faktum. Skolorna har återigen fått ställa om och anpassa sig 
till en undervisning i skolan samtidigt som åtgärder för att minska smittspridningen 
har implementerats och genomförs dagligen. Coronavirusets påverkan innebär både 
organisatoriska, pedagogiska och ekonomiska utmaningar för gymnasieförbundet och 
kommer så att vara för en lång tid framöver. 

Genom stor flexibilitet inom vuxenutbildningen, god samverkan med olika arbetsmark-
nadsaktörer och ett stärkt samarbete mellan yrkesprogram inom gymnasiet och vuxen-
utbildningen skapar gymnasieförbundet de bästa förutsättningarna för individens väg 
från utbildning till arbete. Gymnasieförbundet kommer att fortsätta upprätthålla det 
goda samarbetet som finns med branschföreträdarna inom respektive yrkesutbildning 
för att säkerställa att innehåll i undervisningen möter kraven för anställning men också 
för att ha en bra dialog kring det arbetsplatsförlagda lärandet (APL). I våra diskussioner 
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med branschföreträdarna kommer vi fortsätta att diskutera övergripande frågor 
kring utbildningsinnehåll, samverkan och dimensioneringsfrågor.

Skolan ska vara en miljö som är fri från alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak 
och spelmissbruk. Skolorna ska verka för en alkoholfri uppväxt, så sen alkoholdebut 
som möjligt och så låg alkoholkonsumtion som möjligt, nolltolerans mot användning 
av narkotika och dopingmedel, största möjliga begränsning av tobaksanvändning 
samt verka för att förebygga spelberoende. Under 2021 kommer ANDTS-arbetet att 
särskilt prioriteras inom gymnasieförbundet med 500 tkr. Projekten som innehåller 
aktiviteter vars mål är en skola fri från alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och 
spelmissbruk ska prioriteras ytterligare. För att stödja skolornas ökade insatser för 
att genomföra förbundets ANDTS-policy avsätter vi i direktionen riktade medel för 
inrättande av ANDTS-coacher på gymnasieskolorna.  

Det är viktigt att Kalmarsunds gymnasieförbund har medarbetare med rätt och 
tillräcklig kompetens för sitt uppdrag, och som trivs med sitt arbete och som  
känner sig stolta över att arbeta hos Kalmarsunds gymnasieförbund. Kalmarsunds 
gymnasieförbund har därför under 2020 påbörjat ett långsiktigt arbete med en 
strategisk kompetensförsörjningsplan och kommer under 2021 att fortsätta detta 
arbete.
 
Enligt befolkningsprognosen i medlemskommunerna kommer antalet 16-19 åringar 
att öka med ca 16 % fram till år 2029 och även platserna till vuxenutbildningarna har 
ökat. Nya lokaler och tillhörande kostnader ser därför ut att bli en utmaning redan 
under 2021 och för de kommande åren. Förbundets lokalbehovsplan kommer att 
revideras utefter rådande förutsättningar och en effektiv lokalplaneringsprocess 
tas fram för att ge gymnasieförbundet goda förutsättningar för medvetna och stra-
tegiska beslut kring lokaler. Gymnasieförbundet behöver optimera lokalanvändan-
det för att kunna möta kommande elevkullsökningar. Ändamålsenliga lokaler med 
bra utformning skapar också förutsättningar för en trygg miljö och utgör också en 
viktig parameter för att möjliggöra kunskapsinhämtningen. 

Värdegrundsarbetet i skolan ska ske överallt och hela tiden. Arbetet ska leda till att 
elever känner sig trygga och får vara som de vill vara. Värdegrund är inte en särskild 
fråga, utan ska praktiseras av alla i det arbete som genomförs i skolan. Skolans vär-
degrund innebär människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. 

Den absoluta drivkraften för Kalmarsunds gymnasieförbund är att ge våra ung- 
domar de bästa förutsättningarna för att nå kunskapsmålen och vi jobbar dagligen 
för att alla elever ska vara förberedda för vidare studier eller för inträdet på arbets-
marknaden.

En bra skolgång gör eleven väl rustad inför framtiden!

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 (svenska för 
invandrare (sfi), grundläggande nivå, gymnasial nivå, särskild 
utbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning på 
gymnasial nivå) som bedrivs i medlemskommunerna.  

Gymnasieutbildningen består av gymnasiet och gymnasie- 
särskolan. Drygt 3 400 elever går på Jenny Nyströmskolan,  
Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan. Gymnasieskolan  
omfattar 15 nationella program, lärlingsprogram samt  
introduktionsprogrammen. 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 svenska för invandrare (sfi), grund- 
läggande nivå, gymnasial nivå, särskild utbildning på grund-
läggande nivå och särskild utbildning på gymnasial nivå.  
Utöver detta bedriver vuxenutbildningen utbildningar som be-
viljats genom statsbidrag, såsom yrkesutbildningar för vuxna, 
lärlingsutbildning men det finns också uppdragsutbildningar 
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 förbundsstyrelse. 
Direktionen består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersät-
tare från de fyra medlemskommunerna Borgholm, Kalmar,  
Mörbylånga och Torsås. Ordförande och vice ordförande ut-
gör tillsammans direktionens presidium som planerar och för-
bereder direktionens sammanträden. I delegationsordningen 
framgår de ärenden där direktionens beslutanderätt har de-
legerats. 

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. 
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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. Till sin hjälp i det strategiska arbetet har 
direktören stöd av förbundskansliet som består av 
kvalificerade stödfunktioner och samordnar samt an-
svarar för förbundets olika områden såsom ekonomi, 
administration, juridik, arbetsmiljö, personal, kommu-
nikation, IT, kost, fastigheter/lokaler och systematiskt 
kvalitetsarbete. Förbundskansliet biträder direktio-
nens, förbundsdirektörens och enheternas behov av 
spetskompetenser och kan knyta till sig ytterligare  
experthjälp vid behov eller under vissa perioder.  

Ytterst handlar det om att kansliet och förvaltning-
en effektivt ska stödja skolorna och elevernas läran-
de och medarbetares kompetensutveckling. Arbetet 
behöver fortsatt att utvecklas med att etablera en  
organisation samt ett arbetssätt som stödjer verk-

samheten, och som har förmåga att lyssna in och 
möta verksamheternas behov. 

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 sko-
lenheten och ska på ett effektivt sätt organisera och 
leda arbetet inom enheten. I sin myndighetsutövning 
arbetar rektor utifrån skollagen, förordningar, före-
skrifter, allmänna råd och gymnasieförbundets mål 
och vision. I skolornas ledningsgrupper ingår även 
planerare med chefsansvar. Planerare har ansvar för 
att skolans stabs- och stödfunktioner organiseras, 
administreras och samordnas på ett, för verksam-
heten och förbundet, ändamålsenligt sätt. 

Kalmarsunds gymnasieförbund har i uppdrag från 
sina medlemskommuner att administrera det kom-
munala aktivitetsansvaret (KAA). Enligt skollagen ska 
hemkommunens aktivitetsansvar gälla för de ungdo-
mar som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 
år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på 
nationella program i gymnasieskola eller gymnasie- 
särskola eller motsvarande utbildning. Kommunen 
ska hålla sig informerad om vilka ungdomar det är 
som omfattas av ansvaret. De ska även erbjuda dessa 
ungdomar lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna 
ska i första hand syfta till att motivera den enskilde 
att påbörja eller återuppta en utbildning. I uppdra-
get ingår bl.a. att kartlägga och föra register över 
ovan nämnda ungdomar, deras sysselsättning, erbju-
da tjänster som gymnasieförbundet kan tillhanda- 
hålla som t.ex. motiverande samtal, hjälp, råd och 
stöd, studie- och yrkesvägledning, anpassad skolgång 
med mera. 



6. 

FÖRKORTNINGAR

Axel Weüdelskolan
AW1 Svenska för invandrare (sfi), Lärvux (särskild utbildning på grundläggande nivå resp. gymnasial nivå)

AW2 Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning

Jenny Nyströmskolan

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

JN2 Ekonomiprogrammet, 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 på grundläggande nivå resp. gymnasial nivå), 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 arbetskli-
mat, 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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Styrdokument
LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INOM SKOLOMRÅDET

Skollag 

Gymnasieförordning 

Vuxenbildningsförordningen 

Läroplan (Gy11) för gymnasieskolan 

Läroplan (GySär13) för gymnasiesärskolan 

Läroplan (Lvux12) för vuxenutbildningen 

GYMNASIEFÖRBUNDETS STYRANDE DOKUMENT 

Förbundsordning 

Budget och verksamhetsmål 

Delegationsordning 

Personalpolitiskt program
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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.



Prioriterade målområden 
2021
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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. 

2021 ÅRS PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

  Kunskap, utveckling och lärande

  Normer, värden och inflytande

 Integration

 En skola på vetenskaplig grund och  
 beprövad erfarenhet
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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 läran-
de samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska  
också förmedla och förankra respekt för de mänskli-
ga rättigheterna och de grundläggande demokratis-
ka värderingar som det svenska samhället vilar på.

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skol-
form ska vara likvärdig, oavsett var i landet den an-
ordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de  
nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte 
att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt  
eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska 
tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kun-
skapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. 
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av 
olika anledningar har svårigheter att nå målen för ut-
bildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas 
lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med 
funktionsnedsättning.

Tillgänglighet innebär för gymnasieförbundet att skapa 
förutsättningar så att alla ska kunna delta i undervisning-
en på lika villkor. Det betyder att skolorna anpassar den 
pedagogiska-, fysiska- och sociala lärmiljön i relation till 
alla elevers olika behov och förutsättningar. Målet är att 
alla elever ska kunna vara delaktiga i alla lärsituationer 
och aktiviteter. Det finns olika vägar att nå målen och 
genom att ta hänsyn till elevers olika färdigheter och 
förmågor skapas likvärdiga möjligheter till utveckling.  
Förbundet skapar en anpassad fysisk lärmiljö som stöt-
tar elevers lärande. Ökad tillgänglighet och användbar-
het för personer med funktionshinder leder ofta dess-
utom till att miljön blir bättre för alla.

Huvuduppgiften för gymnasieskolan och gymnasiesär-
skolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsätt-
ningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kun-
skaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till 
ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och ut-
vecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska bidra till elev-
ernas allsidiga utveckling.1  

1 Läroplan för gymnasieskolan och Läroplan för gymnasiesärskolan 

Engagemang och glädje 
ger utveckling
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Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och 
stödja eleverna så att de kan arbeta och verka 
i samhället. Den syftar också till att möjliggöra 
fortsatta studier. Vuxenutbildningen ska förmed-
la sådana kunskaper som utgör den gemensamma 
referensramen i samhället och som utgår från de 
grundläggande demokratiska värderingarna och 
de mänskliga rättigheterna.2 

Vuxenutbildningen har under senare år allt mer 
fått en vidgad roll för arbetsmarknadspolitik, in-
tegration och kompetensförsörjning. Detta inte 
minst mot bakgrund av att det numera är uppen-
bart att det inte är tillräckligt att se enbart gym-
nasieskolan som bas för kompetensförsörjningen. 

Målen för den kommunala vuxenutbildningen är 
att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt läran-
de och ges möjlighet att utveckla sina kunskaper 
och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning 
i arbets- och samhällslivet. Den kommunala vux-
enutbildningen ska utgöra en bas för den natio-
nella och regionala kompetensförsörjningen till 
arbetslivet och en grund för fortsatt utbildning.3 

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 för-
utsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  
Utbildningen syftar också till att i samarbete 
med hemmen främja elevers allsidiga personliga 

2 Läroplan för vuxenutbildningen. 

3 Skollagen 20 kap. 2 §

Älska det 
du gör!

utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och medborgare.4

Skolan ska främja alla elevers utveckling och  
lärande oavsett bakgrund5 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 
elever är olika. När skolan utformar och skapar 
inkluderande lärmiljöer är dessa metoder för att 
möta elevers olikheter och skapa förutsättningar 
för en likvärdig utbildning av god kvalitet. Att ut-
veckla inkluderande lärmiljöer handlar i grunden 
om att göra det som traditionellt ses som an-
passningar till en självklar del av undervisningen 
för alla elever.6 När skolans lärmiljöer som helhet 
formas så att de möter elevernas behov oavsett 
förutsättningar och funktionsvariationer, är be-
dömningen att färre elever behöver särskilt ut-
formade insatser 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.7 

På förbundets gymnasieskolor finns det elevhäl-
soteam där elevhälsan (skolläkare, skolsköterska, 
psykolog, kurator och specialpedagogisk kompe-

4 Skollagens portalparagraf (2010:800), 1 kap. 4 §.
5 Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
  annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder och  
 socioekonomisk bakgrund

6  Ifous (2015) Att forma skolan efter eleverna. Vägar till inkluderande lärmiljöer 

 i tolv svenska kommuner. 2015:2 Forskarnas rapport. 

7 SKOLFS 2014:40 Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar,  

 särskilt stöd och åtgärdsprogram.
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tens) och studie- och yrkesvägledare. Elevhäloteamen 
(EHT) har en central roll i skolans arbete och ska präglas 
av ett tvärprofessionellt arbetssätt. EHT ska vara en in-
tegrerad del av den pedagogiska verksamheten och det 
övergripande syftet är att stödja elevernas utveckling 
mot utbildningens mål. Ett nära och bra samarbete mel-
lan rektor, lärare och EHT:s yrkesgrupper är avgörande 
för om skolan ska lyckas utveckla inkluderande lärmiljö-
er inom klassens och undervisningens ram. EHT behö-
ver involveras mer i arbetet med att anpassa den ordina-
rie undervisningen både för elevers olika behov och för 
att arbeta med generella anpassningar i undervisningen  
vilka ska gagna alla elever.8  

De senaste åren har förbundet stärkt elevhälsan både 
kompetens- och resursmässigt. Skolsköterskor har för-
djupat sig inom motion/rörelse, sömn och relationer 
samt möjligheter att stärka elevernas självkänsla och 
skapa en positiv skolmiljö. Kuratorerna har fått möjlig-
het att komplettera sina kunskaper inom bland annat 
hedersrelaterat våld, suicidförebyggande arbete och 
ANDTS. Förbundet har ökat bemanningsgraden inom 
de medicinska, psykologiska och specialpedagogiska  
delarna av elevhälsan (EHT). De organisatoriska förbätt-
ringarna inom EHT har handlat om utvecklandet av de 
processer som är kopplade till elever som är i behov av 
stöd.

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 använda sig av 
elevhälsan som en specifik resurs inom skolan.9 

Kollegialt lärande10 leder till ökad likvärdighet. Likvär-
dig utbildning är en del av skolans värdegrund. Med  
likvärdighet avses att alla elever oavsett social bakgrund, 
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 

8 Skolverket (2016) Redovisning av uppdrag om en samlad redovisning och analys av  
 Skolverkets insatser inom området särskilt stöd i gymnasie- och gymnasiesärskolan, Skol- 
 inspektionen (2015) Undervisning på yrkesprogram samt Skolinspektionen (2015)  
 Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott. För arbetet med en samlad elev- 
 hälsa och samverkan, se även Vägledning av elevhälsan, Skolverket och Socialstyrelsen,  
 tredje upplagan 2016.

9 Skolinspektionens kvalitetsgranskning Elevhälsa Elevers behov och skolans insatser 
 (2015:05).

10 Se mer om kollegialt lärande under det prioriterade målområdet ”En skola på vetenskaplig  
 grund…”
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plats där varje individ får en chans utifrån sina 
förutsättningar och där det finns kompetenta 
medarbetare som kan hjälpa förbundets elever 
att nå målen.11 Skolan ska aktivt och medvetet 
främja kvinnors och mäns lika rätt och möjlighe-
ter. 

Centrala stödfunktioner som till exempel skol-
biblioteket ska stödja och främja elevernas ut-
veckling mot de nationella målen. Eleverna ska 
inte bara ha tillgång till ett skolbibliotek, utan de 
ska kontinuerligt användas i undervisning och 
övrig skolverksamhet. Förbundets skolbiblio-
tek är i världsklass då två av dem har tilldelats 
utmärkelsen "Skolbibliotek i världsklass" av fack-
förbundet DIK. Biblioteken är en tydlig del av 
skolans pedagogiska vision och samverkar med 
skolledning och övrig pedagogisk personal kring 
elevernas lärande. Verksamheten stärker elever-
nas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad 
textvärld och deras digitala kompetens med fo-
kus på informationsfärdigheter och förståelse 
för informationssökningsprocesser och sociala 
medier. Skolbiblioteken erbjuder stöd till en-
skilda och grupper i deras lärprocesser och har 
överblick över lärresurser och ger stöd till lärare 
och elever i deras litteratur- och medieanvänd-
ning.

När gymnasieelever tar klivet ut i arbetslivet be-
hövs det inom många branscher kunskaper om att 
starta och driva företag. För att skapa entrepre-
nörer ska skolorna inom förbundet arbeta med 
att uppmuntra till innovativt tänkande och att 
utveckla elevers entreprenörsanda. Gymnasie- 
förbundet ser Ung företagsamhet, Kalmar län 
som en naturlig samarbetspartner t.ex. genom 
processtöd och i UF-mässor. Läromedlet UF- 
företagande ger elever på gymnasiet möjlighet 
att träna och utveckla sin kreativitet, företag-
samhet och sitt entreprenörskap.

Gymnasieförbundet har utvecklat ett gott sam-
arbete med branschföreträdarna inom respek-
tive yrkesutbildning. Varje yrkesprogram har 
fungerade programråd där bl.a. innehåll i under-
visningen och det arbetsplatsförlagda lärandet 
11 Forskning.se

(APL) diskuteras. Dessutom möter politiker och 
tjänstemän branschföreträdare vid två tillfällen 
per år i en fortlöpande dialog kring yrkesutbild-
ningarna. Transport-, el- och byggbranschen är 
representerade. Där diskuteras övergripande 
frågor kring utbildningsinnehåll, samverkan och 
dimensioneringsfrågor.

Gymnasieförbundets digitala agenda skapar tyd-
lighet kring förväntningar, förutsättningar och 
möjligheter som skolans digitalisering ger.12 På 
detta sätt skapas tydlighet kring förväntning-
ar, förutsättningar och möjligheter som skolans  
digitalisering skapar. Skolan har som uppdrag 
att förbereda eleverna inför ett samhälle som 
är i ständig förändring där digitaliseringen är en 
väsentlig faktor som driver denna 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 problem-
bilder som finns kring digitaliseringen, såsom 
stress. Vidare är det viktigt att skolan bidrar till 
att skapa en förmåga hos elever att agera källkri-
tiskt i digitala miljöer.

12 Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund, fastställd av förbunds- 
 direktionen 2018-12-13 och består av olika delmål för såväl elever, personal och  
 förtroendevalda.
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Mål Ansvar Redovisas

Andelen elever som uppnår examen ska ligga över rikssnit-
tet. (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

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

Målen i Digitala agendan ska uppnås. Samtliga skolor Årsredovisning

MÅL FÖR KUNSKAP, UTVECKLING OCH LÄRANDE
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Normer, värden och inflytande
Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överens-
stämmelse med grundläggande demokratiska värde-
ringar och de mänskliga rättigheterna som människo-
livets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 
alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet 
mellan människor. Skolan ska aktivt och medvetet på-
verka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles 
gemensamma värderingar och låta dessa komma till ut-
tryck i praktisk vardaglig handling.13 

Trygghet, förutsägbarhet och studiero i en god lärmil-
jö utgör en förutsättning för alla elevers lärande. En 
skolmiljö där elever, lärare och personal känner ett  
gemensamt ansvar för arbetsmiljön lägger en god grund 
både för skolans breda demokrati-, värdegrunds- och 
kunskapsuppdrag. De relativt höga siffrorna i svaren på 
elevernas trivselenkäter ger en signal om att förbun-
dets skolor arbetar på rätt sätt med trygghetsfrågor.  
Skolorna har bra strukturer kring trivselskapande  
arbetsmetoder och hur de bemöter elever skapar trygg-
het i klasserna och på skolorna. På gymnasieskolorna har 
mentorernas systematiska arbete med att skapa välfung-
erande grupper bidragit till en hög trivsel. Arbetslagen 
arbetar aktivt med att tidigt uppmärksamma och åtgärda 
situationerna som påverkar tryggheten negativt i skolan. 
Noteras tecken på otrygghet, exkludering, mobbning vid-
tar personalen åtgärder. Lärarna tillämpar ett relationellt 
arbetssätt och är ständigt observanta på elevernas måen-
de, vilket skapar ett gott klassrumsklimat.

Tryggheten har förstärkts genom införandet av skol- 
legitimation, delvis låsta ytterdörrar, utökad kameraö-
vervakning och skolvärdar då det finns behov. Arbetet 
med att koppla fler funktioner till skollegitimation för 
trygghet för elever och personal fortsätter. 

Förbundets skolor ska präglas av en trygg och god  
arbetsmiljö där målet är att ingen elev ska utsättas för 
kränkande behandling eller trakasserier.14 Personal och 
elever har ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt 
arbeta med värdegrundsfrågorna. Skolorna ska arbe-

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

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

skolmiljö som präglas av trygghet och studiero (5 kap. 3 §).
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ta aktivt och metodiskt för att ta tillvara och ut-
veckla elevernas förmåga till ansvarskänsla och 
solidaritet. Varje elev ska genom egen ansträng-
ning och delaktighet, utifrån sina förutsättning-
ar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra 
till en god arbetsmiljö samt visar respekt för och 
hänsyn mot skolans personal och andra elev-
er som en del av det gemensamma ansvaret för  
arbetsmiljön på skolan.15 Skol- och klassrumskli-
matet ska präglas av respekt och gott bemötande 
eftersom detta är centralt för elevernas lärande.

Både skollagen och diskrimineringslagen för-
bjuder kränkande behandling av elever och 
personal i skolan. Alla som arbetar i skolan ska 
uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder 
för att motverka, förebygga och förhindra alla 
former av diskriminering, trakasserier och krän-
kande behandling.16 En anställd som får känne-
dom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för 
kränkande behandling i verksamheten, ska an-
mäla detta till rektor som skyndsamt ska initiera 
åtgärder.

Förbundet har riktlinjer kring aktiva åtgärder för 
att förebygga och motverka diskriminering och 
kränkande behandling i enlighet med diskrimi-
neringslagen. Arbetet med aktiva åtgärder inne-
bär att varje skola ska bedriva ett förebyggande 
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 per-
sonal inom verksamheterna. De aktiva åtgär-
derna ska löpande dokumenteras och redovisas 
en gång per år. Regelbundna kartläggningar av 
elevernas situation när det gäller kränkningar 
och låta det styra arbetet, är det som tydligast 
minskar mobbning och kränkningar enligt Skol-
verkets utvärdering av metoder mot mobbning.17 

Genom utbildningen ska alla unga och vuxna, 
oavsett faktorer som socioekonomisk status, 
föräldrars utbildningsbakgrund och kulturel-
15 Läroplan för gymnasieskolan, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande, Mål

16 Läroplan för gymnasieskolan/Läroplan för gymnasiesärskolan, 2.2 Normer och  
 värden, Riktlinjer

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

la förutsättningar, få möjlighet att inhämta och 
utveckla både kunskaper och grundläggande 
värden. Skolans kunskaps- och värdegrunds-
uppdrag förstärker varandra. I skollagen och 
läroplanerna framgår tydligt att eleverna ska ha 
inflytande över utbildningen och stimuleras att 
ta aktiv del i att vidareutveckla den18. Elever ska 
få möjlighet att komma till tals, bli respekterade 
och uppleva sig ha möjlighet till inflytande och 
delaktighet. Läraren ska utgå från att eleverna 
kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt läran-
de och svara för att alla elever får ett reellt infly-
tande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i 
undervisningen. Det innebär också att låta elev-
erna pröva olika arbetssätt och arbetsformer 
samt att eleverna får vara med i att planera och 
utvärdera undervisningen. Då ges det goda för-
utsättningar för dem att ta till sig kunskaper och 
växa i sitt lärande.19  Undervisningen ska förbere-
da eleverna på ett aktivt deltagande i samhället 
och utveckla deras förmåga att ta personligt an-
svar. Förbundet kommer att utveckla formerna 

18 4 kap. 9 § skollagen (2010:800).

19  Skolverket (2013) Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund och  
 beprövad 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 läs-
året blivit utsatt för kränkning eller mobbning på din skola 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.

Samtliga skolor 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 skoluppgifter”, är 
högre än genomsnittet i riket.

Samtliga skolor Årsredovisning

Elever ska ha en god kännedom om ANDTS påverkan på individen och 
var de kan vända sig med frågor om alkohol, narkotika, dopningsmedel, 
tobak och spelmissbruk.

Gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan

Årsredovisning

för elevdemokrati på olika nivåer alltifrån klass-
rummet till möten mellan direktionens politiker 
och elevföreträdare.

Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intres-
sen utan fördomar om vad som är kvinnligt och 
manligt. Arbete med jämställdhet bedrivs på oli-
ka plan. Utifrån den enskilda skolan resultatanalys 
och eventuella skillnader i resultat mellan pojkar 
och flickor på skolnivå, kan skolans insatser riktas 
mer adekvat. Finns det skillnader i resultat utifrån 
ett jämställdhetsperspektiv ska detta relateras till 
skolans organisation, elevsammansättning, under-
visning, stödresurser, skolkultur med mera för att 
åtgärder ska kunna vidtas.

I Kalmarsunds gymnasieförbund ska kvinnor, män 
och personer med annan könsidentitet behandlas 
likvärdigt, ha samma rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter. Elever och personal ska känna trygg-
het och lika värde. Gymnasieförbundet uppmärk-
sammar hbtqi-perspektivet i elevernas utbildning 
och genom riktade aktiviteter för att öka kunska-
pen om hbtqi för såväl elever som personal.

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om 
barnets rättigheter (Barnkonventionen) svensk 
lag. Det innebär ett förtydligande av att myndig-
heter och andra ska beakta de rättigheter som 
följer av barnkonventionen och använda ett mer 
barnrättsbaserat synsätt i verksamheten. Den 
verksamhet och de mål som beskrivs i detta  
dokument har tagits fram med beaktande av 
barnkonventionens vägledande principer och 
övriga artiklar.

Skolan ska vara en miljö som är fri från alkohol, 
narkotika, dopningsmedel, tobak och spelmiss-
bruk. 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, 
största möjliga begränsning av tobaksanvänd-
ning samt verka för att förebygga spelberoende.  
Kalmarsunds gymnasieförbund ska årligen an-
passa sina aktiviteter till den aktuella problem-
bilden genom att genomföra insatser utifrån  
gällande ANDTS-policyn. 
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Integration
Sverige har de senaste åren tagit emot många barn, ung-
domar och vuxna från andra länder. Dessa människor 
skapar sin framtid i Sverige i våra förskolor, grundsko-
lor, gymnasieskolor och i vuxenutbildningen. För en väl 
fungerande integration krävs långsiktiga och hållbara 
lösningar, både nationellt och lokalt. Utbildning är nyck-
eln 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 elev-
ens 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 (IMS) vänder sig till ungdomar som 
nyligen anlänt till Sverige och som saknar behörig-
het till ett gymnasieprogram. Språkintroduktionen ska  
föregås av en gedigen kartläggning av elevens kunskaper 
och färdigheter. Utbildningen ska individualiseras och 
anpassas efter den nyanlända elevens förutsättningar 
och behov. Utbildningen inom språkintroduktion måste 
utgöra en solid brygga mot ett annat introduktionspro-
gram, nationellt gymnasieprogram eller vuxenutbildning 
(exempelvis komvux eller folkhögskola). Elevgruppen är 
mycket heterogen. Utgångspunkten måste vara att fin-
na den individuella lösning som passar eleven bäst med 
hänsyn till dennes behov i vid mening.

Inom IMS har förbundet utvecklat organisationen för att 
underlätta övergångarna mellan IMS och det övriga IM 
samt nationella program. Förbundet har ansökt och fått 
statsbidrag för personalförstärkning samt förbättring 
av arbetssätt och struktur inom utbildningarna och för 
att implementera Skolverkets yrkesspår och utveckla 
elevernas anställningsbarhet genom en samverkan med 
det lokala näringslivet.
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Genom ett språk- och kunskapsutvecklande  
arbetssätt ställer lärarna höga krav, med stöd, på 
eleverna på IMS, vilket utvecklar elevernas läran-
de. Förbundet har satsat på studiehandledning 
på modersmålet genom att anställa språkstödja-
re. Språkstödjarnas erfarenheter av att själva ha  
etablerat sig i ett nytt land har stor betydelse i 
samtal med IMS-elever och deras föräldrar om 
vikten av en utbildning i fråga om integration. 
Inom förbundet har det genomförts flera projekt 
där elever på IMS och nationella program på gym-
nasieskolan har träffats i såväl undervisningssitua-
tioner som i kultur- och friluftslivsaktiviteter. 

Skolorna har varierande beredskap att ta emot 
nyanlända elever och därför behövs ökade sats-
ningar på kompetensstöd. Det krävs organisa-
tion för detta på varje skola. Vidare behövs på-
fyllning av forskningsbaserad kunskap kring hur 
skolan främjar den sociala sammanhållningen 
och hur skolan förhindrar att normer och stere-
otyper ställer sig i vägen för skolans försök till 
social sammanhållning.

Gymnasieskolan måste möta eleven med flexibla 
lösningar som bidrar till att eleven når kunskaps-
målen. Detta gäller 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 yr-
kesförberedande 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 till-
gången till modersmålsundervisning och studie-
handledning på modersmål, finns på alla skolor. 
Det ligger i skolans uppdrag att organisera un-
dervisningen för elever med ett annat moders-
mål så att de ges förutsättningar 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 klarar av att följa undervisningen 
på svenska har rätt att få stöd i form av studie-
handledning på sitt modersmål, om hen riskerar 
att inte nå kunskapskraven i sina kurser. 

Samverkan med studie- och yrkesvägledare spelar 
också en högst väsentlig roll för att stärka elev-
en med flexibla lösningar. Den enskilde elevens 
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möjlighet att orientera sig i utbudet av gymnasie- 
skolans program och kurser måste stärkas.

Svenska för invandrare (sfi) är en central del av 
integrationspolitiken för att underlätta och på-
skynda 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 in-
dividens möjligheter att uppnå egen försörjning. 
Sfi måste i högre grad kunna kombineras med 
bl.a. arbete, praktik och yrkesutbildning samt an-
nan vuxenutbildning. På så sätt påskyndas såväl 
språkinlärningen som möjligheten för individen 
att etablera sig på arbetsmarknaden. Förbundet 
ska vara en aktiv aktör i samverkan mellan stat-
liga myndigheter och olika kommunala förvalt-
ningar kring insatser som främjar integration.

Komvux erbjuder sfi-elever många olika sätt att 
studera vilket gör att eleverna kan kombinera 
studier med jobb, föräldraledighet och praktik. 
Vid mottagandet antas eleven på det steg som 
motsvarar förkunskaperna. Detta gör att eleven 
har möjlighet att snabbare ta sig igenom utbild-
ningssystemet. Skolorna har även enskilda in-
satser som främjar integration, som ett närings-
livsspår, studiebesök, språkpraktik och andra 
aktiviteter. Skolorna har genomfört gemensam-
ma aktiviteter, t. ex. musikstunder och liknande.

Vuxenutbildningen spelar en avgörande roll för 
integrationen av nyanlända genom att skapa  
broar mot framtiden. Komvux (inklusive yrkes-
vux) genomgår för närvarande stora föränd-
ringar. Sfi har blivit en del av komvux. Rätten för 
vuxna att läsa behörighetsgivande kurser utökas. 
Samtidigt skapas fler utbildningsplatser 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- och kunskapsut-
vecklande 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 studier-

na. Kommunikativ, flerstämmig undervisning där 
lärare fokuserar på språkets roll i alla ämnen är 
gynnsam för alla elever och högst nödvändig för 
flerspråkiga elever.

Under de senaste två läsåren har stor del av lä-
rarna på merparten av skolorna genomgått en 
inledande utbildning inom språk- och kunskaps-
utvecklande arbetssätt - SKUA. Utbildningen har 
genomförts av förbundets SKUA-handledare 
som i sin tur är utbildade av Nationellt centrum 
för svenska som andraspråk. Innehållet handlar 
om hur lärare kan arbeta med ord och begrepp, 
läsning, skrivande, bedömning samt ett allmänt 
flerspråkighetsperspektiv utifrån en specifik un-
dervisningsmodell (Cirkelmodellen). Det sker 
även ett arbete mellan träffarna där deltagarna 
har möjlighet att prova olika aktiviteter samt läsa 
in sig på litteratur.

Alla elever oavsett bakgrund har rätt till en inklu-
derande lärmiljö där undervisning och skoltillva-
ro ger god kunskapsbildning i en känsla av sam-
manhang och trygghet som främjar integration 
och minskar segregation.20 Skolorna behöver så-
ledes utveckla metoder som främjar integration 
och motverkar segregation. Här kan undervis-
ning som utgår från elevens förmågor, intressen 
och starka sidor ha stor betydelse. 

Den nyanlände eleven har, som alla andra elev-
er, rätt till det stöd den behöver för att utvecklas 
så långt som möjligt i alla ämnen och få en un-
dervisning som utgår från högt ställda förvänt-
ningar på förmågor och resultat. Om kvalitén 
på förbundets skolor brister, urholkas rätten 
till en likvärdig utbildning. Enligt utbildningsde-
partementet är lärarnas kompetens, flexibilitet 
i skolans organisation och höga förväntningar 
på eleven, framgångsfaktorer inom området ny-
anlända elevers rätt till utbildning.21 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 flersprå-

20 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 trauma i Lars H Gustafsson och Tor Lindberg (red), 2016.

21 Departementsskrivelse, 2013, DS 2013:6.
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MÅL FÖR INTEGRATION

Mål Ansvar Redovisas

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

Vuxenutbildningen Årsredovisning

Andelen elever som deltar i studiehandledning på modersmålet ska öka Gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan

Årsredovisning

Förbundet ska utöka och utveckla former och metoder för individanpassad 
studiehandledning på modersmålet.

Gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan

Årsredovisning

kig bakgrund. Arbetssätt som förenar språk och 
kunskapsutveckling ska tillämpas.22

Att erövra ett språk som är funktionellt för att 
möjliggöra ett aktivt deltagande i samhället,  
yrkesliv eller vidare studier, är en långsiktig pro-
cess som inte är avslutad efter en tid av språ-
kintroduktion eller sfi. Det är också en process 
som även innebär utveckling av flerspråkighet. 
Nyanlända elever behöver tillgodogöra sig äm-
nesinnehåll samtidigt som de befinner sig i en 
intensiv språkutvecklingsfas. Dessa dubbla ar-
betsuppgifter behöver skolan på bästa sätt stöd-
ja under elevens hela studietid. 

22 Vetenskapsrådet och Bunar, N. (2010:32) pekar på problemet med att  
 bristande samarbete mellan lärarkategorier riskerar att leda till att moders- 
 målsundervisning och svenska som andraspråk blir separata verksamheter  
 frikopplade från övrig undervisning, vilket missgynnar elevers lärande. (Bunar,  
 N.2010:56).

Språkutveckling är en process som kan påskyn-
das genom professionell undervisning, men den 
kommer ändå att ta tid. Det tar vanligen mellan 
sex och åtta år för flerspråkiga elever att utveck-
la skolspråket så att de kan använda det för olika 
syften och mottagare.23 Språkinlärningen främjas 
om undervisningen utgår från innehållet i under-
visningen och inte fokuserar på övningar med 
isolerade ord och fraser ryckta ur sitt samman-
hang. Därför är det inte lämpligt att för ensidigt 
bli inriktad på elevens kunskaper i svenska. Alla 
lärare behöver medvetenhet och kunskap om 
detta och sträva efter språkutvecklande arbets-
sätt i undervisningen. Detta gynnar alla elever 
och särskilt flerspråkiga och nyanlända elever.24 

23 Skolverkets forskningsöversikt (2011), Greppa språket – ämnesdidaktiska  
 perspektiv på flerspråkighet, s. 39.
24 Vetenskapsrådets rapportserie 6:2010 (2010), Nyanlända och lärande – en  
 forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan, s. 75.
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En skola på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet
Hållbar skolutveckling kräver tid, kompetens, motivation 
och uthållighet. Det finns inte en modell som passar över-
allt utan utvecklingsinsatser måste skräddarsys utifrån en 
noggrann analys av varje verksamhets behov och förut-
sättningar.

I skollagen står att utbildningen ska vila på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet.25 Vetenskaplig grund 
är kunskap som baseras på vetenskaplig metod medan 
beprövad erfarenhet handlar om professionell erfaren-
het. Eleverna ska träna sig i att tänka kritiskt, att granska  
information och förhållanden och att inse konsekven-
serna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett 
vetenskapligt sätt att tänka och arbeta.

I och med att utbildningen på förbundets skolor ska be-
drivas på vetenskaplig grund ställer det krav på både un-
dervisningens innehåll och metoder. För att lärare ska 
kunna bedriva en undervisning på vetenskaplig grund 
krävs ett kritiskt förhållningssätt där varje lärare konti-
nuerligt tar del av nya vetenskapliga rön och där lärare 
planerar, genomför eller utvärderar sin undervisning. 
Rektor är den som ska skapa förutsättningar för att sko-
lans personal får möjlighet till kollegialt lärande och att 
utveckla sina ämnes- och metodkunskaper. Skolan mås-
te också följa diskussionen bland forskare om metoder 
och vetenskaplighet både nationellt och internationellt.

Skolorna ska använda metoder och färdigheter som har 
stöd i beprövad erfarenhet d.v.s. prövats under en längre 
tid av många, är systematiskt utvärderade och dokumen-
terade. Den beprövade erfarenheten är viktig eftersom 
den byggs av lärarna själva utifrån viktiga erfarenhet-
er och en grundläggande metodkunskap. En viktig del i  
arbetet med beprövad 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. Forsk-
ning har visat att just erfarenhetsutbyte är en kritisk del 
i det kollegiala lärandet.26 De kunskaper och färdigheter 
som utvecklats i lärarnas vardagliga praktik är de som 

25 1 kap. 5 § skollagen (2010:800)

26 Skolverket (2013), Erfarenhetsutbyte kritisk del i kollegialt samarbete
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har visat sig mest effektiva för att åstadkomma 
goda elevresultat.27 

En viktig ledningsuppgift för skolledare är att orga-
nisera verksamheten så att lärares kollegiala läran-
de stärks eller på andra sätt främjas. Det handlar 
om att skapa en god lärmiljö i vardagen för lärares 
kollegiala lärande. Kalmarsunds gymnasieförbund 
har valt att definiera det kollegiala lärandet som 
professionsutveckling där kolleger genom struk-
turerat samarbete tillägnar sig kunskap i den dag-
liga praktiken samt medför en varaktig förändring 
i arbetet för ökad måluppfyllelse för förbundets 
elever. 

Kollegialt lärande, gemensam analys och ut-
värdering av undervisningen är nyckelfak-
torer för att utveckla skolan.28 Det är viktigt 
att lärarna utvecklar ett gemensamt lärande 
genom förbättrat samarbete, klassrumsob-
servationer, gemensamma rutiner, flexibel  
organisation och kollegiala samtal. En viktig fak-
tor, som påverkar resultatet av lärares lärande, 
är i vilken utsträckning deras nya professionella  
agerande påverkar elevernas utveckling. Det är 
elevernas lärande som måste vara utgångspunk-
ten och ständigt i fokus för lärarnas engagemang. 

27 Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling, Kommun- 
 förbundet Skåne. En sammanfattning av Helen Timperleys bok Teacher  
 professional learning and development.

28 Hattie. J (2014) Synligt lärande.

Ett sådant fokus kräver att lärarna förstår sam-
bandet mellan speciella undervisningsaktiviteter 
och hur olika elevgrupper responderar samt vad 
eleverna faktiskt lär sig.29

Förbundets lektorer har som en central uppgift 
att verka för en höjd vetenskaplig kompetens 
och ska tillsammans med lärarna, i arbetslag 
och i andra sammanhang, diskutera hur under-
visningen kan utvecklas med det vetenskapliga 
perspektivet som en viktig hörnsten. Gemen-
samt för samtliga lektorers aktiviteter är att ett 
särskilt fokus ligger på vetenskaplig kunskap och 
metod vilka ger förbättrade förutsättningar för 
elevers gynnsamma kunskapsutveckling. Resul-
tat 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 funktionen används strategiskt för ut-
vecklingsarbetet, både på den egna skolan men 
också på andra skolor i förbundet. Det är ange-
läget att tydligt synliggöra SYL:arnas roll i ut-
vecklingsorganisationen och vilka förväntningar 
uppdraget innebär, exempelvis när de ansvarar 

29 Forskning i korthet 2013:1. Kommunförbundet Skåne. Sammanfattning av Helen 
  Timperleys Teacher professional learning and development, Tio forsknings- 
 baserade principer för lärares professionsutveckling.
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MÅL FÖR EN SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND OCH BEPRÖVAD ERFARENHET

Mål Ansvar Redovisas

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

Fortsätta satsningen på ett eget professionsprogram. Samtliga skolor Årsredovisning

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

för och förväntas leda sina kollegor i utvecklings-
arbetet.

Skickliga och engagerade lärare är de viktigas-
te förklaringsfaktorerna till varför eleverna når 
goda resultat i skolan. När lärarna väl lever upp 
till en viss kompetensbeskrivning har förbun-
det som mål att de ska kunna ansöka om att bli  
erkända som erfarna och meriterade lärare. För 
att uppfylla detta mål och därmed även stärka 
läraryrkets status och attraktivitet och på sikt 
säkra tillgången till kompetenta lärare, fortsät-
ter vi nu andra året i rad med ett lokalt profes-
sionsprogram för gymnasieförbundets lärare.  
Programmets syfte är att främja ökad likvärdig-
het och utöka möjligheten till lärares professi-
onella utveckling. Detta för att möjliggöra en 
stärkt undervisning och bidra till positiva effek-
ter på elevers kunskapsresultat.

Kraven på vuxenutbildningen har ökat. Vuxen- 
utbildningen ska inte bara stärka den enskilda  
individen och ge människor en andra chans. Den 
ska också vara ett stöd i etableringen av nyan-
lända, bredda kompetensförsörjningen och bi-
dra till ett demokratiskt samhälle. För att möta 
de ökade kraven är det av stor vikt att det ska-
pas förutsättningar för ett inkluderande förhåll-
ningssätt, flexibilitet och ökad individanpassning. 
Det ställer också krav på att det systematiska 
kvalitetsarbetet tar sitt avstamp i befintlig forsk-
ning. Att behoven av utveckling inom ovanståen-
de områden är stora bekräftas av utredningen  
En andra och en annan chans – ett komvux i tiden 
(SOU 2018:71) som presenterades i september 
2018. Utredaren konstaterar att det behövs mer  
kunskap om vuxenutbildning och den praktik- 
nära forskningen på området behöver stärkas.
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Specifika prioriteringar 
och satsningar
Under 2021 kommer förbundet fortsätta med specifika 
prioriteringar och satsningar inom vissa områden som 
bedöms som särskilt viktiga.

INTEGRATION
Förbundet fortsätter satsningen med att anställa fler 
språkstödjare. Förbundet kommer även att ingå i  
projektet BIU Online 2.0 vars ambition är att utveckla 
en nationell studiehandledning på modersmål. Syftet är 
att finna former för att samverka för att öka tillgäng-
ligheten och individanpassningen för eleverna, öka det 
geografiska oberoendet och att bygga upp en struktur 
som ökar elevernas måluppfyllelse.

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.

Satsningen på sfi-undervisningen med att koppla 
språkutvecklingen till olika arbetsplatser fortsätter år 
2021. Syftet med satsningen är att deltagarna ska nå en 
högre måluppfyllelse i svenska språket och samtidigt 
lättare etablera sig på arbetsmarknaden. 

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 kvalitets-
arbetet tar sitt avstamp i befintlig forskning.

VERKSAMHETSUTVECKLINGSFOND (VUF)
Det är viktigt att verksamheten fortsätter utvecklas  
genom initiativ från olika medarbetare och personal-
grupper inom den egna organisationen. Förbundet 
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Älska det 
du gör!

kommer därför att fortsätta stödja bra och 
för verksamheten angelägna idéer och förslag  
genom den så kallade verksamhetsutvecklings- 
onden. Avsättningen av medel till en verksam-
hetsutvecklingsfond (VUF) skall ge Kalmarsunds 
Gymnasieförbund en positiv ”växtimpuls” med 
syfte att utveckla enheterna och dess verksam-
het utifrån de prioriterade verksamhetsmål som 
gäller för läsåret.

Under 2021 kommer projekt inom ANDTS att 
särskilt prioriteras inom VUF. Projekten ska 
innehålla aktiviteter som har till mål en skola fri 
från alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak 
och spelmissbruk. Aktiviteter nära eleverna  
direkt i undervisningen med syfte att ge eleverna 
kännedom om ANDTS påverkan på individen och 
vilka resurser skolan och övriga samhället kan 
erbjuda om de är oroliga för sig själva eller andra 
kommer att prioriteras.

PERSONALUTVECKLING
Skolforskare har visat att en av de faktorer som 
har störst betydelse för om en skola lyckas bra i 
förhållande till förutsättningarna är ledarskapet. 
Det ställs nu extremt höga krav på detta områ-
de då skolledaruppdraget i sig är komplext med 
många utmaningar. Det krävs återkommande 
målinriktade dialoger och diskussioner på lokal 
nivå samt utbildning kopplat till styrkedjan och 
elevernas kunskapsutveckling för att nå än bätt-
re resultat.

Inför verksamhetsåret 2021 prioriterar Kalmar-
sunds gymnasieförbund en skolledarutbildning 
med innehåll att leda utvecklings- och föränd-
ringsarbete i organisationer. Förbundets egen 
leg. psykolog/psykoterapeut håller i den interna 
OBM utbildning.

OBM, (Organizational Behavior Management), 
är evidensbaserad kunskap om beteenden 
och vad som styr och påverkar dem specifikt i  
organisationer. OBM är ett samlingsbegrepp för  
organisations- och ledarutveckling som baseras 
på forskning om mänskligt beteende och inlär-
ning. Inom OBM traditionen läggs stor vikt vid 
analys av kontexten inom vilket ett beteende sker 
för att förstå dess funktion istället för att värde-
ra vem som gjort rätt och vem som gjort fel. Det 
innebär att en naturligt god värdegrund skapas i 
organisationen eftersom förklaringar till utma-
ningar i första hand söks i situationen och inte i 
egenskaper individer kan anses ha. På så sätt blir 
förändringar skräddarsydda och kunskapen om 
förändringsledning kvar i organisationen efter av-
slutad utbildning. OBM inkluderar och involverar 
alla i implementeringen, inte bara ledarna. 

Utbildningen går ut på att varje kursdeltagare lär 
sig att definiera nyckelbeteenden, sätta priorite-
rade mål som är mätbara, kartlägga hinder och 
utforma förstärkningsplaner på kort- och lång 
sikt.
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Lärare måste ges utökade möjligheter att ut-
vecklas inom sin profession. Därför är det av vikt 
att Kalmarsunds gymnasieförbund fortsätter att 
driva ett systematiskt kvalitets- och utvecklings-
arbete i framkant genom att fortsätta med det 
lokala professionsprogrammet. Programmets 
syfte är att stärka, fördjupa och bredda förbun-
dets professionella kunskap utifrån vetenskaplig 
grund som i sin tur leder till att ökad målupp- 
fyllelse för gymnasieförbundets elever.

SKUA
Vikten av att lärare undervisar med språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt lyfts ofta fram 
som framgångsfaktor för att fler elever ska nå 
skolframgång.30 Nyanlända och flerspråkiga elev-
er har en dubbel utmaning i skolan; att samtidigt 
lära sig svenska som sitt andraspråk och lära sig 
ämnen på andraspråket. För att stödja eleverna 
i denna enorma utmaning behöver alla lärare  
arbeta med både ämnet och språket i ämnet, dvs 
arbeta språk- och kunskapsutvecklande – vilket 
även gynnar elever med svenska som moders-
mål.

Via NC31 erbjuder vi utbildning av ytterligare 
SKUA-utvecklare, dvs av huvudmannen utvalda 
lärare som kommer att få, mandat att i samver-
kan med ledningen initiera, utforma, genom-
föra och utvärdera huvudmannens framtida  
kompetenshöjande insatser kring SKUA inom 
vuxenutbildningen. 

LÄRARCOACHER
Framgångsrika skolor har ett gemensamt förhåll-
ningssätt där man sätter eleven i centrum och 
arbetar kontinuerligt med att utveckla undervis-
ningen.32 Ett beprövat arbetssätt är att använda 
sig av lärarcoacher som katalysatorer i det fort-
löpande utvecklingsarbetet. Lärarcoacher inom 
Kalmarsunds gymnasieförbund är tänkta att  
verka skolövergripande inom förbundet i syfte 
att utveckla undervisning och lärares förhåll-
ningssätt som i sin tur ska leda till ökad målupp-
fyllelse hos förbundets elever. Utvecklings- 
30 Gibbons, Pauline (2013)

31 Nationellt centrum för svenska som andraspråk

32 Arenius & Isakson 2017

arbetet är tänkt att ha fokus på att hitta sätt att 
planera undervisning som fungerar för alla elev-
er. Arbetet kan också handla om att öka elever-
nas motivation till kunskapsinhämtning eller hur 
man kan göra för att få eleverna mer aktiva i lär-
processerna. 

Lärarcoacherna ska erbjuda möjligheterna till 
fördjupade samtal med analys och reflektion 
som utgår från den enskilde lärarens undervis-
ning. Lärarcoachernas roll är således att initiera 
samtal utifrån konkreta lektionssituationer med 
fokus på olika pedagogiska utmaningar.

ARBETE MOT KRÄNKANDE BEHANDLING, 
DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER
Värdegrundsarbetet i skolan ska ske överallt och 
hela tiden. Arbetet ska leda till att elever känner 
sig trygga och får vara som de vill vara. Värde-
grund är inte en särskild fråga, utan ska prakti-
seras av alla i det arbete som genomförs i sko-
lan. Skolans värdegrund innebär människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, 
alla människors lika värde, jämställdhet mellan 
könen och solidaritet mellan människor. 

Under läsåret 21/22 gör gymnasieförbundet en 
satsning på att implementera MVP (Mentors in 
Violence Prevention). MVP är ett program som 
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inte är till för att lösa akuta problemsituatio-
ner, utan handlar om att göra breda och tidiga 
insatser för att förebygga våld och kränkningar. 
MVP är ett program anpassat till skolan för att  
minska våld bland unga. Med våld menas i MVP 
både sexualiserat, psykiskt, fysiskt och verbalt 
våld. I skollagen (2010:800) och diskriminerings-
lagen (2008:567) ryms dessa våldsformer i be-
greppen kränkande behandling, trakasserier och 
sexuella trakasserier. Satsningen innebär att med 
hjälp av organisationen MÄN utbilda personal 
som i sin tur kan utbilda vidare och på så sätt får 
skolorna en generell och bred kunskap om MVP 
som kan praktiseras med eleverna. 

PRAKTIKNÄRA FORSKNING INOM  
VUXENUTBILDNINGEN
Utbildning inom komvux är organiserad utifrån 
anpassningar till enskilda vuxenelevers praktiska 
behov, att studera på deltid eller från hemmet 
på kvällar och helger samt på grund av olika livs-
omständigheter. Men den individanpassade un-
dervisning bör utvecklas så att den möter denna 
elevgrupps särskilda behov och förutsättningar. 
Ett sätt kan vara att skapa metoder och arbets-
sätt som kan möta vuxenelevers olikhet i form 
av förutsättningar för lärande och behov i un-
dervisningen. Under 2021 kommer förbundet att 
fortsätta satsningen på att i nära samarbete med 
forskningen utveckla metoder och arbetssätt 
som ännu bättre stödjer vuxenelevernas lärande.

ANDTS
För att stödja skolornas ökade insatser för att 
genomföra förbundets ANDTS policy avsätter 
direktionen riktade medel för inrättande av 
ANDTS-coacher (delar av tjänster hos befint-
lig personal) på gymnasieskolorna. Coachernas 
uppgift ska vara att arbeta skolövergripande 
med ANDTS och i samverkan med andra aktörer 
(t.ex. medlemskommunernas socialtjänst, polis, 
regionen) verka för ökad måluppfyllelse. Kalmar-
sunds gymnasieförbund ska årligen anpassa sina 
aktiviteter till den aktuella problembilden genom 
att genomföra insatser utifrån gällande ANDTS 
policy.

YRKESPROGRAMMENS ATTRAKTION
Det finns ett stort behov av arbetskraft inom 
många yrken kopplade till yrkesprogram på  
gymnasieskolan. Förbundet kommer att under 
2021 utveckla informations- och marknadsfö-
ringsinsatser för några yrkesprogram som ska 
rikta sig mot elever, föräldrar och studie- och  
yrkesvägledare på grundskolan. Syftet är att lyfta 
fram fördelarna med dessa program, belysa de 
nio vanligaste myterna, fördomarna och missför-
stånden om gymnasievalet  samt öka attraktions-
kraften hos några av de yrkesprogram där det 
finns ett behov på arbetsmarknaden. En avgö-
rande faktor för att lyckas är att komma in tidigt 
i elevernas valprocess. Arbetet görs i samverkan 
med olika aktörer exempelvis företrädare för  
aktuella branscher och andra med goda insikter i 
arbetsmarknaden i regionen. 



Budget 2021 &  
planering 2022-2023
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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 kommunens 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, d.v.s. 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 75% av investeringarna är själv-
finansierade under planeringsperioden.

Borgholm Mörbylånga Torsås Kalmar

 2019 438 614 320 2 985

 2020 436 623 325 3 050

 2021 436 636 335 3 065

 2022 430 659 335 3 165

 2023 401 636 344 3 250

UTVECKLINGEN AV 16-19 ÅRINGAR
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Nulägesanalys
Förbundet har under de senaste åren kontinuerligt 
effektiviserat verksamheten genom utfasning av pro-
gram och inriktningar, flytt av utbildningar, samman-
slagning av olika inriktningar samt ökad samläsning. 
Åtgärder inom alla områden har bearbetats såsom 
gymnasieskolor, vuxenutbildning, förbundskansli och 
gemensam verksamhet. Sammanfattningsvis innebär 
ovanstående att förbundet numera kan redovisa ett 
förbättrat ekonomiskt läge samtidigt som nivån på 
den genomsnittliga kostnaden för en gymnasieplats 
fortfarande (2019) är lägre än riket och jämförbara 
kommuner.

Ett flertal insatser och beslut har genomförts med 
syfte att utveckla och förstärka organisationen. I 
augusti beslutade gymnasieförbundet att ansöka 
om två yrkeshögskoleutbildningar vid Axel Weüdel-
skolan. Utbildningarna är ”Processledare inom håll-
bar besöksnäring” och ”IT cloud and Infrastructure 
specialist”. Omvärldsbevakning och kontakt med 
branschen visar på att det råder stor brist på pro-
cessledare inom besöksnäringen och att det finns ett 
stort rekryteringsbehov generellt inom IT.  Vidare har 
gymnasieförbundet utrett och beslutat om att starta 
en parallell utbildningsorganisation av ekonomi- 
programmet på Jenny Nyströmskolan. Detta innebär 
en omfördelning av nuvarande utbildningsplatser 
inom ekonomiprogrammet på Stagneliuskolan till 
Jenny Nyströmskolan. En ny inriktning på VVS- och 
fastighetsprogrammet, ventilation lärling, har även 
beslutats av direktion på grund av ökat söktryck 
i samverkan med branschen. Inriktningen startar 
höstterminen 2021.

Framtid
Under det kommande decenniet ökar antalet 16-19 
åringar inom medlemskommunerna, vilket innebär att 
den potentiella målgruppen till gymnasieskolan blir 
större. Enligt befolkningsprognosen i medlemskom-
munerna kommer antalet 16-19 åringar att öka med 
en procentuell ökning för ålderskategorin med ca 16 % 
fram till år 2029. Även trycket på platserna till vux-

enutbildningarna har ökat. Axel Weüdelskolan börjar 
bli trångbodda. Detta trots distansundervisningen till 
följd av pandemin under våren och sommaren.  Nya  
lokaler och tillhörande kostnader ser därför ut att 
bli en utmaning redan under 2021 och de komman-
de åren. Under kommande planeringsperiod kom-
mer förbundets lokalbehovsplan att revideras utefter  
rådande förutsättningar. En effektiv lokalplanerings-
process ökar förutsättningarna för medvetna, stra-
tegiska beslut i syfte att optimera lokalanvändandet 
för att möta kommande elevkullsökningar. En grund-
princip är att hyra från ett litet antal fastighetsägare, 
och att hålla respektive skolors verksamheter samlade 
geografiskt. Därmed görs ekonomiska, praktiska och 
pedagogiska vinster som i slutänden gagnar eleven.

En utav förbundets stora utmaningar både i närtid 
och framöver hänförs till det rådande läget avseende 
utbrottet av coronaviruset. Situationen innebär både 
organisatoriska, pedagogiska och ekonomiska utma-
ningar lång tid framöver. Det är exempelvis osäkert 
hur krisen kommer påverka söktrycket gällande elev-
er utanför medlemskommunerna och därmed intäk-
ter för interkommunala ersättningar. Organisatoriskt 
och pedagogiskt så är utmaningen, med längre peri-
oder av distansundervisning, hur förbundet ska klara 
nuvarande elevers skolgång inom planerad läsårstid. 

Nulägesanalys och framtid



34. 

En större utbildningsskuld, dvs. elever som nödgas 
till en längre tids skolgång, kommer onekligen inne-
bära ökade kostnader framöver.

En annan ekonomisk utmaning under den komman-
de perioden är pensionskostnaderna för lärarlöne-
satsningarna, lärarlönelyftet och karriärstjänster  
(förstelärareformen). Visserligen har löneökningarna 
för satsningarna varit fullt finansierade av staten men 
det finns ingen kompensation för den ökning av pen-
sionskostnader som satsningarna faktiskt innebär.

Utöver ovanstående står gymnasieförbundet inför 
eventuella lagförändringar som kommer att påverka 
verksamheten och ekonomin (”Gemensamt ansvar  
- en modell för planering och dimensionering av 
gymnasial utbildning” och ”Betygsutredning 2018”). 
Storleken på de ekonomiska och organisatoriska kon-
sekvenserna är svåra att förutsäga men ovanstående 
förslag innebär oftast ökade kostnader både för kärn-
verksamheten och för den administrativa verksam-
heten.
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Beskrivning av budgetsystemet
Från och med höstterminen 2005 tillämpar Kalmarsunds 
gymnasieförbund en programrelaterad elevpeng enligt ned-
anstående beskrivning. 2015 inkluderades även gymnasiesär-
skolan och introduktionsprogrammen.

Den  av  Skolverket beslutade riksprislistan (senast kända) 
för fristående skolor används som fördelningsnyckel  när  
budgetramarna  fördelas till enheterna. Beloppen som anges 
i prislistan kan både bli högre och lägre för enheterna inom 
Kalmarsunds gymnasieförbund, då de endast används som 
fördelningsnyckel. Introduktions- programmen ingår inte i 
riksprislistan och för gymnasiesärskolan finns enbart ett ge-
nomsnittligt grundbelopp angivet. Kalmarsunds gymnasie-
förbund har därför tagit fram specificerade belopp för dessa 
verksamheter. Yrkesintroduktionen tilldelas ett genomsnitt 
av yrkesprogrammens elevpeng. Yrkesintroduktionen som 
riktar sig mot fordonsprogrammet får fordonsprogrammets 
elevpeng. Var femte år sker en översyn av de övriga intro-
duktionsprogrammens specificerade belopp och däremellan 
sker en årlig korrigering med uppräkningsfaktor från gymna-
siets nationella program.

Justering görs efter meritvärde 5-15 %. Detta bör ge kompen-
sation för svagpresterande elever på nationella program.

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

För de som blivit antagna med programinriktat val (IMV) till 
ett nationellt program samt elever som fått dispens i engel-
ska tilldelas ett extra stöd. Ytterligare ett tillägg fördelas till 
elever som går en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

Den 15:e september sker en elevavräkning som stäms av 
mot antalet budgeterade elever. Förändringen genererar en  
budgetjustering utifrån årets elevpeng. 

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 upptagningsområ-
de. Avstämning sker en gång per år den 15 september.

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

Skola Anskod Benämning Kommun 21/22 20/21 19/20

JN BF Barn- och fritidsprogrammet Kalmar 64 64 64

LK BA Bygg- och anläggingsprogrammet Kalmar 60 60 60

JN EK Ekonomiprogrammet Kalmar 64

ST EK Ekonomiprogrammet Kalmar 160 192 192

LK EE El- och energiprogrammet Kalmar 64 64 64

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

JN ESDAN Estetiska programmet, dans Kalmar 16 16 14

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

JN ESMUS Estetiska programmet, musik Kalmar 16 16 16

JN ESTEA Estetiska programmet, teater Kalmar 16 16 18

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 2 4 4

LK HV Hantverksprogrammet* Kalmar 32

LK HVFRI Hantverksprogrammet, frisör Kalmar 16 16

LK HVSTY Hantverksprogrammet, styling Kalmar 16 16

JN HT Hotell- och turismprogrammet Kalmar 16 13 13

JN NA Naturvetenskapsprogrammet Kalmar 32 32 32

LK NA Naturvetenskapsprogrammet Kalmar 96 96 96

JN RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet Kalmar 32 32 32

ST SA Samhällsvetenskapsprogrammet** Kalmar 256 160 160

ST SABETL Samhällsvetenskapsprogrammet Bet profil ledarskap och 
idrott

Kalmar 32 64

ST SABETA Samhällsvetenskapsprogrammet Bet profil räddning och 
säkerhet

Kalmar 32 32

ST SAMEDA Samhällsvetenskapsprogrammet Med profil asperger Kalmar 4 2 5

LK TE Teknikprogrammet Kalmar 128 160 128

LK VF VVS- och fastighetsprogrammet Kalmar 13 13 13

JN VO Vård- och omsorgsprogrammet Kalmar 32 32 32

Summa 1 207 1 172 1 126
*Antagning på programnivå 21/22 tidigare på inriktningsnivå.

** Antagning på bara programnivå 21/22 tidigare på programnivå och profilering. 

DIMENSIONERING AV GYMNASIESKOLORNAS PROGRAMUTBUD
Nedanstående tabell visar antalet platser för nationella program i årskurs 1.  Antalet platser i organisationen 
mellan 20/21 till 21/22 har ökat med 35 st. 

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 2021/2022. Antalet platser  
anpassas i så stor utsträckning som 
möjligt efter behovet. 
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Org.platser 

Skola Anskod Benämning Kommun 21/22 20/21 19/20

JN BF Barn- och fritidsprogrammet Kalmar 64 64 64

LK BA Bygg- och anläggingsprogrammet Kalmar 60 60 60

JN EK Ekonomiprogrammet Kalmar 64

ST EK Ekonomiprogrammet Kalmar 160 192 192

LK EE El- och energiprogrammet Kalmar 64 64 64

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

JN ESDAN Estetiska programmet, dans Kalmar 16 16 14

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

JN ESMUS Estetiska programmet, musik Kalmar 16 16 16

JN ESTEA Estetiska programmet, teater Kalmar 16 16 18

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 2 4 4

LK HV Hantverksprogrammet* Kalmar 32

LK HVFRI Hantverksprogrammet, frisör Kalmar 16 16

LK HVSTY Hantverksprogrammet, styling Kalmar 16 16

JN HT Hotell- och turismprogrammet Kalmar 16 13 13

JN NA Naturvetenskapsprogrammet Kalmar 32 32 32

LK NA Naturvetenskapsprogrammet Kalmar 96 96 96

JN RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet Kalmar 32 32 32

ST SA Samhällsvetenskapsprogrammet** Kalmar 256 160 160

ST SABETL Samhällsvetenskapsprogrammet Bet profil ledarskap och 
idrott

Kalmar 32 64

ST SABETA Samhällsvetenskapsprogrammet Bet profil räddning och 
säkerhet

Kalmar 32 32

ST SAMEDA Samhällsvetenskapsprogrammet Med profil asperger Kalmar 4 2 5

LK TE Teknikprogrammet Kalmar 128 160 128

LK VF VVS- och fastighetsprogrammet Kalmar 13 13 13

JN VO Vård- och omsorgsprogrammet Kalmar 32 32 32

Summa 1 207 1 172 1 126
*Antagning på programnivå 21/22 tidigare på inriktningsnivå.

** Antagning på bara programnivå 21/22 tidigare på programnivå och profilering. 

Interkommunala ersättningar
De interkommunala ersättningarna för år 2021 på-
verkas av antagningen till två läsår; dels läsåret
2020/21, dels läsåret 2021/2022. Det budgeterade 
antalet elever som förväntas gå hos andra huvud-
män under 2021 är 647 elever (625 elever, 2020).

Antagningen visar att färre elever från förbundets kommuner 
söker utbildningar utanför gymnasieförbundet läsåret 20/21, 
vilket troligtvis medför en lägre kostnad 2021. Antal gymna-
sieelever från andra kommuner som vill studera i förbundets 
skolor beräknas bli ca 2 st fler än 2020. Det budgeterade  
antalet elever som förväntas gå inom gymnasieförbundet, 
från andra kommuner, under 2021 är 660 stycken.

INTERKOMMUNALA INTÄKTER
Kalmarsunds gymnasieförbund har stort inflöde av gymnasie- 
elever från vissa kringkommuner. Det totala antalet elever 
från Nybro kommun 2020 är 199 (196 elever, 2019), Oskars-
hamn kommun 2020 är 86 elever (86 elever, 2019), Möns-
terås kommun 2020 är 166 elever (164 elever, 2019), Högsby 
kommun 2020 42 elever (42 elever, 2019) samt Emmaboda 
kommun 2020 är 72 elever (60 elever, 2019).

Totalt studerar 658 elever från andra kommuner inom för-
bundet 2020 (641 elever, 2019). De gymnasieprogram som 
elever från andra kommuner i första hand söker är estetiska 
programmet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikpro-
grammet, ekonomiprogrammet, barn- och fritidsprogram-
met och bygg- och anläggningsprogrammet. Elever från an-
dra kommuner finns dock på alla program.

Intäkterna beräknas till totalt 95,8 miljoner kronor år 2021 
(verklig intäkt år 2019 var 90,5 miljoner kronor), inklusive 
gymnasiesärskolan och AST-enheten.

Andra gymnasieutbildningsanordnare än KSGYF 
som elever söker sig till:

2018 2019 2020 2021
Studerar i andra kommuner 73 77 89 89

Studerar vid fristående sko-
lor i Kalmar 512 498 489 499

Studerar vid fristående sko-
lor övriga landet 67 45 47 59

Totalt 652 620 625 647

Elever från andra kommuner som går i KSGYF  
gymnasieskolor:

2018 2019 2020 2021
Gymnasieelever 542 587 599 598

AST-elever 20 23 32 35

Gymnasiesärskoleelever 34 31 27 27

Totalt 596 641 658 660
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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 2020 är 89 stycken 
(91 elever, 2019 77). På fristående skolor, belägna i Kalmar 
kommun, studerar 489 elever under 2020 (498 elever, 2019).

FÖRÄNDRINGAR INOM DEN INTERKOMMUNA-
LA KOSTNADEN
Inom Samverkan Sydost söker alla elever som förstahands-
sökande. Inom området studerar 47 elever från Kalmarsunds 
gymnasieförbund, årskurs 1-3, i någon annan kommun pre-
liminärt under 2020 (50 elever, 2019). Samverkan sydost  
består av Kalmarsunds gymnasieförbund (Borgholm, Kalmar, 
Mörbylånga, Torsås) och kommunerna Emmaboda, Karls-
hamn, Karlskrona, Lessebo,  Nybro, Olofström, Oskarshamn, 
Ronneby, Tingsryd och Växjö.

Antalet elever som går på friskolor under 2020 i Kalmar är 
preliminärt:

  Fria läroverken Kalmar har 1119 elever (118 elever, 2019).

  Calmare Internationella Skola har 135 elever (133 elever, 2019).

  Kalmar praktiska gymnasium har 97 elever (90 elever, 2019).

  Ingelstorpsgymnasiet har  72 elever (70 elever, 2019),  
 intagningen sköts via Växjö

 SYAB har 74 elever (78 elever, 2019).

 Dag Hammarsköldsgymnasiet har 9 elever (7 elever, 2019).

Antalet elever som går på friskolor under 2020 utanför  
Kalmar är preliminärt 30 st (45 elever, 2019).

Totala kostnaden beräknas till 88,0 miljoner kronor år 2021 
(verklig kostnad var 86,1 miljoner kronor år 2019), inklusive 
gymnasiesärskolan och AST-enheten.
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Driftsbidrag från medlems- 
kommuner 2021-2023
Budgetförslag inför år 2021 utgår från 2021 
års budget inklusive löneökningar samt  
justering för ökning av antalet 16–19 åringar 
och förändringar av statsbidrag. 

Jämfört med det antal 16-19 åringar som legat till 
grund för 2020 års omfördelade budget beräknas 
antalet öka med 25 till 4 351. Med hänsyn till denna 
prognos ökar därmed budgeten med 2 554 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  
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.

 Statsbidrag som omfattas år 2021 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

 Skolkostnadsutredningen

 Genomströmning

 Branschskolor

I budget 2021 har gymnasieförbundet först reduce-
rat de statsbidrag som gällde för året 2020 med 1 
971 tkr för att sedan justera med de aktuella stats-
bidragen för år 2021. Utfallet för statsbidragen, både 
för komvux och för gymnasiet, innebär sammanta-
get en utökning av medlemsbidraget med 1 861 tkr  
inför 2021. Utfallet för enbart gymnasiet innebär dock, 
precis som föregående år, ett negativ utfall efter-
som statsbidraget för effektiviseringen av gymnasie- 
skolan fortfarande kvarstår som ett minusbelopp. 
För år 2022 beräknas statsbidragen vara kvar på un-
gefär samma nivå som år 2021 och innebär därför inte  
några större förändringar av medlemsbidraget. Upp-
gifter för statsbidrag år 2023 har ännu inte public-
erats men under förutsättning att statsbidragsnivån 
från år 2022 fortsatt gäller så innebär det inga större 
förändringar för budgeten.
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Borgholm Mörbylånga Torsås Kalmar Summa

 2021 48 933 64 753 36 419 336 980 487 086

 2022 49 668 66 732 36 907 346 823 500 130

 2023 49 092 68 057 38 465 356 183 511 797

Borgholm Mörbylånga Torsås Kalmar Summa

 2021 39 781 59 653 33 448 301 740 434 623

 2022 40 303 61 536 33 896 310 875 446 609

 2023 39 509 62 762 35 413 319 512 457 195

Borgholm Mörbylånga Torsås Kalmar Summa

 2021 9 152 5 100 2 970 35 240 52 462

 2022 9 365 5 197 3 011 35 948 53 521

 2023 9 583 5 295 3 052 36 671 54 601

Fler 
möjligheter!
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(tkr) Intäkter Budget 2020 Budget 2021

Driftsbidrag från medlemskommunerna

Gymnasieskola 434 624 -425 979 -434 624

Vuxenutbildning 52 462 -51 451 -52 462

Total summa: 487 086 -477 430 -487 086

Gemensamt

Förbundskansliet 15 576

Gemensamma verksamhetskostnader 45 153 58 134

Ers från gymnasieskola och vuxenutbildning -60 729 -58 134

Total summa:

Gymnasieskola

Lars Kaggskolan 122 473 123 336

Stagneliusskolan 103 946 109 335

Jenny Nyströmskolan inkl Gymnasiesärskolan 112 486 120 952

Restaurang och café 21 638 23 710

Ers för gemensam adm 59 696 57 146

Total summa: 420 239 434 479

Vuxenutbildning

Axel Weüdelskolan 42 542 42 212

Ölands utbildningscenter, Komvux 8 816 8 907

Ers för gemensam adm 1 032 988

Total summa: 52 390 52 107

Resultat: -487 086 4 800 500

Budgetram och driftsbudget 2021
Budgeten inför år 2021 utgår från 2020 års budget inklusive löneökningar samt justering för ökning av antalet 
16–19 åringar, förändringar av statsbidrag samt nivåhöjning av förbundets medlemsbidrag med 9 657 tkr.

Sammantaget innebär detta en budgetram för år 2021 som uppgår till 487 086 tkr.

Under planeringsperiod för åren 2022 och 2023 fortsätter antalet elever att öka vilket innebär en stabilisering 
och ökning av medlemsbidraget framöver. Antalet 16-19 åringar beräknas öka med 29 till 4 381 inför budgetåret 
2022 för att sedan öka med ytterligare 104 till 4 485 budgetåret 2023.

Prognosen för de kommande tio åren innebär totalt en möjlig elevökning med 16 %. Kalmar och Mörbylånga 
kommun har en prognostiserad ökning med 24 % respektive 11 %. Prognosen för Torsås kommun är 0% medan 
Borgholms kommun har en negativ befolkningsprognos på minus 20 %.



42. 



43. 

Investeringsbudget 2021
Förbundets investeringsbudget uppgår inför  
budgetår 2021 till 10 mkr. Drygt hälften av budgeten 
(se diagrammet nedan) är avsatt för digital  
kompetens och den utrustning denna kräver. En 
mindre pott om 0,5 mkr finns avsatt för en even-
tuell utökning av förbundets lokaler. Vuxenutbild-
ningen i Kalmar är trångbodd och en lokalförsörj-
ningsplan är under utredning. 

För Restaurang & café uppgår investeringsbudgeten till 1 mkr. 
Det finns behov av att ersätta diskmaskinen på Jenny Ny-
strömskolan. På Lars Kaggskolan behöver miljön kring dryck-
esstationerna förbättras samt sätta upp en bättre avskiljning 
mellan sittplatser och servering. Ugnen på Stagneliusskolan 
är gammal och reservdelar är dyra och behöver ersättas. För 
att gäster ska få bra information samt för att enkelt kunna få 
ut budskap vill restaurang & café införa digitala skyltar i res-
taurangerna. Jenny Nyströmskolans restaurang fick digitala 
skyltar i samband med vårens ombyggnad.

Axel Weüdelskolan har ett beviljat budgetutrymme om 0,4 
mkr. Detta ska användas till att få fram en lösning så att alla 
utrymmen i nuvarande lokaler kan användas på mest effek-
tivt sätt då skolan ser ett behov av att organisera om stöd- 
resurser i form av ett kunskapstorg.
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Främst avser Stagneliusskolans investeringsbehov  
för kommande år en satsning på gemensamma utrym-
men. Utöver detta planerar skolan även att bygga om 
en av nuvarande salar till en gradängsal. Denna om-
byggnation upptar mer än halva beviljade investerings- 
budgeten om totalt 0,9 mkr.

Jenny Nyströmskolans investeringsbudget uppgår till 
0,8 mkr. Syftet är i huvudsak att använda pengarna 
till nyinköp av stadigvarande undervisningsmaterial, 
inventarieinköp till skolans gemensamma ytor och 
klassrum samt inköp för de behov som kan uppstå i 
och med att skolan ändrar sin grafiska profil.    

Lars Kaggskolans investeringsbudget uppgår till  
1 mkr. Skolan har inom äskad investeringsram mar-
kerat vilka behov som är prioriterade. Det planeras 
inköp av en läromedelscentral, stadigvarande under-
visningsmaterial till framförallt skolans olika yrkes-
program samt i möblemang av undervisningssalar, 
arbetsplatser och personalrum.

Investeringsbudgeten för Ölands utbildningscenter 
uppgår till 0,1 mkr. I och med uppstart av skolans 
utbildning inom kök i nya lokaler så har behovet av 
kassaapparat blivit känt. Även ny frys, kyl och expo-
neringskyl till skolans café planeras köpa in. Totalt 
uppskattas behoven uppgå till 0,1 mkr. 
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Resultatbudget (tkr) 2021 2022 2023
Verksamhetens intäkter 125 785 133 886 132 409
Verksamhetens kostnader -596 078 -606 294 -624 013
Pensioner -25 535 -31 128 -27 358
Avskrivningar -5 733 -6 233 -6 500
Verksamhetens nettokostn. -501 561 -509 768 -525 462

Medlemsbidrag 487 086 497 301 515 021

Statsbidrag 15 000 15 500 15 500

Verksamhetens resultat efter statsbidrag 525 3 033 5 059

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader -25 -33 -59

Årets resultat 500 3 000 5 000

Resultatbudget
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Finansieringsbudget (tkr) 2021 2022 2023

Resultat 500 3 000 5 000

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång 5 733 6 233 6 500

Avsättning pension 686 706 -191

Övriga poster 4 563 -1 383 -1 016

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar -6 947 2 860 999

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 9 263 1 759 -1 742

Kassaflöde från den löpande verksamheten 13 798 13 175 9 550

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -10 000 -15 000 -10 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 000 -15 000 -10 000

Finansieringsverksamheten

Ökning (-)/minskning (+) långfristiga fordringar

Medel från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde 3 798 -1 825 -450

Likvida medel vid årets början 79 081 82 879 81 054

Likvida medel vid årets slut 82 879 81 054 80 605

Finansieringsbudget 2021
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Balansbudget (tkr) Budget
2021

Ekonomisk planering
2022 2023

Tillgångar
Anläggningstillgångar 34 191 42 958 46 458

- materiella tillgångar 34 191 42 958 46 458

   

Omsättningstillgångar 150 260 145 575 144 127

 - kortfristiga fordringar 67 381 64 521 63 522

 - likvida medel 82 879 81 054 80 605

Summa tillgångar 184 451 188 534 190 586

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 57 344 60 344 65 344

- ingående balans 56 844 57 344 60 344

- årets resultat 500 3 000 5 000

   

Avsättningar 4 306 3 630 2 423

- pensioner 1 908 2 614 2 423

 - övriga avsättningar 2 398 1 016

   

Skulder 122 801 124 560 122 818

- kortfristiga 122 801 124 560 122 818

Summa eget kapital och skulder 184 451 188 534 190 585

Soliditet 31,1% 32,0% 34,3%

Soliditet inkl ansvarsf 12,6% 15,2% 18,5%

Ansvarsförbindelse 34 167 31 647 30 092

Balansbudget 2021
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Gymnasieförbundets 
verksamheter
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Förbundets uppgifter enligt förbundsordningen 
är att ansvara för ungdomars gymnasieutbildning,  
bedriva vuxenutbildning och utbildning i svenska för  
invandrare (sfi) samt anordna uppdragsutbildningar.

Den förbundsövergripande verksamheten uppgår till 11,9 
% av förbundets totala nettokostnader. Föregående år var 
motsvarande andel 12,8 %. Här återfinns den politiska verk-
samheten, förbundskansliet, ungdomsmottagningen och 
restaurang & café. Här ingår flera gemensamma poster för 
hela verksamheten som till exempel olika systemkostnader 
för program, försäkringar, specifika satsningar och budget- 
poster för verksamhetsutveckling, interkommunala ersätt-
ningar, skolskjuts, inackorderingsbidrag och tilläggsbelopp. 

Förbundskansliet består av olika arbetsområden inom  
personal/HR, marknadsföring & kommunikation, antagning, 
ekonomi, IT, statistik och verksamhetsutveckling och arbetar 
främst som stödfunktion för verksamheten. Här ingår även 
olika rapporteringar, utredningar och beslutsunderlag till  
direktionen samt olika underlag till externa parter som  
exempelvis Skolverket och andra kommuner. 

Förbundsövergripande
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Axel Weüdelskolan
Skolan vill skapa en miljö för det livslånga lärande som genom 
studieglädje, ökad kompetens och självtillit.  Detta i kombina-
tion med att eleven får möta människor i alla åldrar och med 
varierande yrkes-, studie- och livsbakgrund uppstår en speciell 
dynamik vilket ger mycket goda förutsättningar för elevernas 
lärande. På komvux i Kalmar kan eleverna läsa fristående kur-
ser, kortare och längre utbildningar på grundläggande och 
gymnasial nivå. Skolan har också svenska för invandrare (sfi) 
samt särskild utbildning för vuxna (Lärvux). Under de senaste 
året har antalet yrkesutbildningar ökat. Verksamheten pågår 
kontinuerligt under hela året. Skolan utvecklar möjligheten 
till flexibla lösningar genom att förstärka med resurser för att 
individualisera undervisningen.

Axel Weüdelskolans vision är att vara förbundets spjutspets 
och ett nationellt föredöme.

INFÖR 2021

Införande av kunskapstorg på Axel Weüdelskolan 2021 
Axel Weüdelskolan kommer att arbeta vidare med att utveck-
la flexibla lösningar genom att förstärka med resurser för att 
individualisera och stödja alla elever både inför och under 
deras studietid hos oss. För att ge eleven de bästa förutsätt-
ningarna behöver vi stärka samtliga processer som eleven är 
involverad i, allt ifrån antagningsprocess, studievägledning, 
pedagogiska stödinsatser till ren informationsinhämtning. 
För att kunna tillgodose det behovet vill vi bygga upp ett 
kunskapstorg. Där kan eleven träffa de berörda funktioner-

Nyckeln till framtiden!
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na som de behöver för att lyckas med sina studier. 
En öppen miljö där samtliga resurser finns på samma 
yta. Den målgrupp som idag vänder sig till vuxen- 
utbildningen behöver mer stöd i sin antagningspro-
cess, specialpedagogiska insatser och digitalt stöd. 

Arbetsmarknaden har mattas av och vi är påväg emot 
ett nytt kunskapslyft. Vuxenutbildningen behöver 
rusta sig för att möta ett större tryck och kombina-
tionen av flera utbildningsformer. Yrkesvux har ökat 
och förväntas öka än mer. Troligen kommer behovet 
med fler sammanhållna utbildningspaket som sträck-
er sig över alla studieformer aktualiseras. Sfi i kombi-
nation med högre studier är en framgångsfaktor för 
en snabbare integrering, enligt rapporter från Skol-
verket.

Fler elever förväntas att söka sig till vuxenutbildning-
en under de kommande åren. Dels för ökade arbets-
lösheten som kommit snabbare än väntat med anled-
ning av rådande pandemi, men även för det ökade 
behovet av kompetensutvecklingen.  

Arbetet med hög måluppfyllelse och individualiserad 
utbildning kommer att fortsätta vara en prioritering. 
För att få alla elever att nå målen så förväntas våra in-
satser gällande stöd ge positiv effekt. Några exempel 
på stöd är specialpedagoger, resurstid, studiehallar 
och tillgång till fler digitala verktyg. 

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING  
2022-2023
Ett fortsatt arbete med skolans lokaler till miljöer som 
främjar modern pedagogik och är anpassad utifrån 
en alltmer digitaliserad utbildning. Vuxenutbildning-
en är i ständig rörelse och ska anpassas utifrån varje 
enskild individ och därför behöver Axel Weüdelsko-
lan som utbildningsanordnare ständigt vidareutveck-
la 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 yrkeshögskoleutbildningar 
och yrkesutbildningar i kombination med Sfi. Ett bra 
samarbete med externa aktörer som t. ex. Arbetsför-
medlingen, LNU, Arbetsmarknadsenheten, Flykting- 
och integration etc. är av stor vikt.
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Jenny Nyströmskolan
Jenny Nyströmskolan 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 ut-
bildningar där alla elever kan känna sig som hemma. Oavsett 
program är det utvecklingen av elevens kunskaper, kreativi-
tet och kompetens som står i fokus. 

Personalen på skolan arbetar för att Jenny Nyströmskolan 
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 vision 
#Hjärta.Hjärna.Jenny, där vi menar att hjärtat symboliserar 
läroplanens första kapitel som handlar om skolans grundläg-
gande värden som varje människas egenvärde, jämställdhet 
och medmänsklighet. Hjärnan symboliserar läroplanens an-
dra kapitel som handlar om  kunskapsmålen och inriktningen 
på utbildningen. 

Värdeorden Engagemang, kompetens och variation syn-
liggör att Jenny Nyströmskolan fokuserar både på elevens 
kunskapsutveckling och sociala utveckling. Genom den höga 
kompetensen och engagemanget erbjuder Jenny Nyström-
skolan en bred variation av arbetssätt, utbildningar och un-
dervisningsmiljöer som ger dig en utbildning för livet. 

Jenny Nyströmskolan har under läsåret 19/20 tagit fram en 
ny grafisk profil som ska introduceras fullt ut under läsåret 
20/21.

INFÖR 2021
För att utveckla det pedagogiska arbetet, utifrån de politiskt 
fastställda målen, arbetar skolan sedan flera år utifrån aktuell 
forskning. Jenny Nyströmskolan fortsätter jobba aktivt med 
sina byggstenar, Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, 
Formativt arbetssätt, Tillgängligt lärande samt Bättre tillsam-
mans som utgör vår pedagogiska helhetsidé. Under läsåret 
20/21 jobbar all pedagogisk personal samt kuratorer och skol-
sköterskor med byggstenen Tillgängligt lärande genom att 
ta del av skolverkets modul Tillgängligt lärande med digitala 
verktyg. Parallellt med detta fortsätter arbetet med övriga 

#Hjärta.Hjärna.Jenny
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byggstenar i undervisningen. Med ett gemensamt 
förhållningssätt ger skolan alla elever förutsättningar 
att lyckas i sina studier.

Jenny Nyströmskolans arbetslag träffas kontinuer-
ligt. I korthet går deras arbete ut på möten med en 
tydlig struktur där pedagogiska/didaktiska utveck-
lingsmöjligheter samt systematiskt kvalitetsarbete 
ska vara dominerande inslag. Till varje arbetslag till-
hör även elevhälsans olika professioner samt biblio-
tekets kompetenser. De ska tillsammans stödja elev-
ernas kunskapsutveckling samt sociala utveckling på 
ett främjande sätt. 

Skolan fortsätter att modernisera klassrums- 
miljön till en mer tillmötesgående lärmiljö som speglar  
dagens pedagogik. Studiehallen har resurser som 
innebär att det finns en bred kompetens jämt för-
delat under veckorna så att de elever som kommer 
till studiehallen har möjligheter att nå så långt som  
möjligt i sin kunskapsutveckling. 

Skolledningen arbetar tillsammans med samtliga 
program och ser över organisation och struktur. Det-
ta för att skapa en utbildning för eleverna som är tyd-
lig och optimerad utifrån val, schema och intresse. 

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING  
2022-2023
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 resurs- 
fördelning och en hög utbildningskvalité. Jenny 
Nyströmskolan ser med tillförsikt på ett ökat antal 
elever på gymnasieprogrammen och tror att an-
tal sökningar till de olika programmen kommer att 
öka. I elevenkäten ligger många av skolans program 
högt när det gäller frågan om eleverna kan rekom-
mendera sitt program till någon annan. En marknads- 
föringsgrupp fortsätter arbeta med fokus på att synlig- 
göra och göra skolan till ett attraktivt val i konkurrens 
med övriga gymnasieskolor i Kalmar. Jenny Nyström- 
skolan 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 måluppfyllelsen är fortsatt hög i jämförelse 
med riket. Det som också kännetecknar skolan är att elever-
na upplever hög trygghet och trivsel.

INFÖR 2021
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 (BA), fordons- och trans-
portprogrammet (FT), VVS- och fastighetsprogrammet (VF) 
och hantverksprogrammet (HV). Yrkesskicklig och engage-
rad personal i form lärare och olika stödfunktioner fortsätter 
att utmana, inspirera och stötta eleverna i deras lärande.

Utvecklingsarbetet som påbörjades 2018 fortsätter under 
läsåret 20/21. En framgångsrik och lärande organisation är 
förändringsbenägen och vet att den aldrig är färdig, att ut-
veckling är en ständigt pågående process. Forskning visar att 
skolor blir framgångsrika 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 kompetens-
utveckling kring formativt förhållningssätt av all pedagogisk 
personal i program- och ämnesöverskridande grupper. Dess-
utom fortsätter arbetet i skolans nya utvecklingsgrupp.  Den-
na är och kommer framöver att bli en ännu viktigare pussel-
bit i att öka samsynen mellan skolledning och medarbetare 
samt att öka förståelsen för att skolutveckling i en lärande 
organisation är ett delat ansvar. Det utvecklingsarbete som 
nu pågår i gruppen är inriktat på ledarskap i klassrummet. 
Arbetet under hösten kommer att fokusera på hur det kom-
mande arbetet kring just ledarskapet i klassrummet ska ge-
nomföras. I denna process kommer skolan att ha hjälp av en 
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extern processledare för att arbeta fram former för 
hur det fortsatta arbetet ska se ut.  

Skolans särskilt yrkesskickliga lärare (SYL) är engage-
rade som handledare i kompetensutvecklingsspåret 
kring formativt förhållningssätt. Deras uppdrag for-
muleras också individuellt utifrån behov i verksam-
heten och kompetens.

I skolans arbete med att öka måluppfyllelsen är in-
kluderande stöd i ordinarie undervisning centralt, lik-
som insatser för ökad närvaro samt skolans ANDTS- 
arbete är en viktig del. Organiseringen av elevhälsans 
arbete har över tid förändrats och fortsättnings-
vis fördjupas och utvecklas arbetet med den EHT- 
process som implementerades under ht-18. 

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING  
2022-2023
Arbetet med att fortsätta utveckla en gemensam pe-
dagogisk grundsyn för Lars Kaggskolan kommer att 
fortsätta, liksom utvecklingsgruppens arbete med 
att utveckla en långsiktig strategisk plan för vidare 
skolutveckling. Det är ett medvetet, systematiskt och 
långsiktigt arbete och en garant för en gemensam 
fortsatt utveckling av verksamheten. 

Lars Kagg har ett gott rykte och kommer fortsätt-
ningsvis att vara ett attraktivt utbildningsalternativ 
för ungdomar i medlemskommunerna. Om utveck-
lingen vad gäller söktryck ökar enligt prognos kom-
mer det behövas att undersöka möjligheterna att 
starta upp utbildningsvägar på yrkesprogrammen, 
vilket är ett långsiktigt och komplext arbete med 
många parametrar. Om skolan ska växa behöver även 
behovet av lokaler och personal  (alltifrån lärare, 
elevhälsopersonal och undervisningslokaler till kapa-
citet i matsal och kök) att ses över. 
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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 fyra 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 2021
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 eleverna 
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 kun-
skapsnivå och förutsättningar. 

Vi tar dig till din framtid
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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 2020/2021 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. Dessutom fort-
sätter skolan satsningen på lärcoacher som arbetar 
med pedagogiskt utvecklingsarbete såväl på individ- 
som organisationsnivå. Årets nya kompetensutveck-
lingsinsats handlar om kooperativt lärande som är 
ett verktyg för att främja elevaktiva arbetssätt. Två 
av skolans pedagoger utbildades under läsåret 19/20 
och håller nu på att implementera arbetssättet i  
kollegiet, genom lärcirklar och KPT-dagar. Detta helt 
i linje med skolans helhetsidé om kollegialt lärande.

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 2020 har Stagneliusskolan totalt ca 1250 
elever inskrivna vid skolan. Detta innebär att skolan 
på några år ökat med ca 400 elever. Lokalmässigt 
har skolan fått tillgång till undervisningslokaler på  
Campus Storken och skolan räknar med att fortsatt 
behöva växa.

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING  
2022-2023
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 skolans 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
Skolan är ett utbildningscenter som ger vuxna i alla åldrar 
möjlighet att utbilda sig mot nya mål. Ölands utbildnings-
center erbjuder yrkesutbildningar och teoretiska kurser med 
möjlighet att läsa på distans inom vissa områden. Skolan är 
flexibel och förändras ständigt utifrån samhällets och kom-
muninvånarnas behov. Ölands utbildningscenter samarbetar 
med näringslivet i Kalmar län och framför allt i Borgholms 
kommun för att upptäcka utbildningsbehov och bemöta 
dessa på ett bra sätt.

Ölands utbildningscenter bedriver idag följande yrkesutbild-
ningar: barnskötare-/elevassistentutbildning, lärlingsutbild-
ning djurskötare inom mjölkproduktion, vård- och omsorgs-
utbildning samt kök- och restaurangutbildning på Borgholms 
elevbistro centralt i Borgholm. 

Ölands utbildningscenter bedriver idag även vuxenutbildning 
i form av Svenska för invandrare (Sfi), Särskild utbildning för 
vuxna (Lärvux), Grundläggande vuxenutbildning (Gruv) samt 
Gymnasial vuxenutbildning (Gyvux). 

Ölands utbildningscenter är en vacker skola belägen centralt i 
Borgholm med närhet till allmänna kommunikationer. Lokaler-
na är moderna och inbjuder till studier. Skolan arbetar utifrån 
skolans utvecklingsplan där de övergripande 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 2021
I januari 2021 startar Ölands utbildningscenter en ny omgång 
av barnskötare-/elevassistentutbildningen samt en ny om-
gång av utbildningen till Djurskötare inom mjölkproduktion. 
Skolan fortsätter med kvällsstudier på sfi samt inom vård- 
och omsorgsprogrammet. Skolan går alltmer över till att er-
bjuda eleverna möjlighet att läsa på ÖUC distans vilket är en 
kombination av distans och klassrumsundervisning. Detta ger 

Välkommen till en skola 
med sikte på framtiden!
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eleverna större möjlighet att kombinera arbete med 
studier.

Befintliga utbildningar kommer att fortsätta och ut-
vecklas inom ramen för dagens verksamhet. Skolan 
kommer att satsa mer på marknadsföring så att fler 
blir medvetna om kurs- och utbildningsutbudet som 
erbjuds på komvux i Borgholm.

Flexibilitet och utveckling kommer att vara skolans 
kännetecken under kommande år. Entreprenörskap 
är något som kommer att genomsyra skolan och som 
förhoppningsvis ger fler elever med möjligheter till 
egenansvar och nya utmaningar.

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING  
2022-2023
Ölands utbildningscenter har idag en långsiktig  
planering över vår verksamhet och ser tydligt att det 
blir mindre efterfrågan på klassrumsundervisning 
och ett större behov av att kunna läsa flexibelt under 
olika tider på dygnet.

Idag ser skolan en minskning av antalet elever på SFI 
och det är svårt att säga hur framtiden kommer att se 

ut. Detta innebär att Ölands utbildningscenter 2022-
2023 troligtvis till största delen kommer att vara en 
vuxenutbildning med inriktning på flexibla studier, 
antingen läser eleven på skolan eller hemma eller 
både och. Genom nya webbkameror så kan skolan 
erbjuda elever på distans att delta i undervisningen 
på ett helt nytt sätt.

Ölands utbildningscenter jobbar fortfarande aktivt 
med marknadsföring och hittar nya vägar till att 
möta allmänheten så att de upptäcker de utbildning-
ar som erbjuds. Alla kurser bedrivs med hög kvalite 
och skolan vet att det finns ett stort utbildnings- 
behov. Många av skolans elever kommer att fortsätta 
arbeta så Ölands utbildningscenters uppdrag blir att 
hitta möjligheter för dem att studera i kombination 
med jobb. Skolan kommer att jobba vidare med alter-
nativa lösningar till exempel genom att utveckla fler 
yrkesutbildningar med förstärkt yrkessvenska.
 
Ölands utbildningscenter har idag en stark personal-
grupp med stora möjligheter till nya utmaningar! 
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