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Politikens förord
Kalmarsunds gymnasieförbund är en viktig aktör i samhällsutvecklingen och har en viktig roll för att
skapa förutsättningar för alla som studerar hos oss att nå så långt som möjligt utifrån varje individs
unika förutsättningar. Som utbildningsanordnare behöver vi säkerställa att eleverna får med sig
kunskap och färdigheter som möter framtidens behov. Utbildningarna hos gymnasieförbundet ska
främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.
Vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande och ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens
i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet.
Gymnasieförbundet ska skapa tillgängliga lärmiljöer och på det sättet förutsättningar så att alla ska kunna delta i
undervisningen på lika villkor. Målet är att alla elever ska kunna vara delaktiga i alla lärsituationer och aktiviteter.
Kalmarsunds gymnasieförbund fortsätter utvecklingen av gymnasieorganisationen för att skapa en organisation
som främjar den sociala sammansättningen. Utbildning och kunskap är nyckeln till integration. Skolan och personalen spelar en avgörande roll för elevers möjlighet att skapa ett liv och en bra framtid i Sverige. Våra skolor
ska utveckla metoder som främjar integration och motverkar segregation. Alla elevers möjlighet till utbildning
och att snabbt kunna ta sig vidare till ett nationellt program alternativt etablera sig på arbetsmarknaden är avgörande för integrationen i det svenska samhället.
En attraktiv och trygg skolmiljö bidrar positivt till elevernas välbefinnande, vilket även påverkar studieresultaten.
Skolan ska alltid vara en trygg plats fri från kränkningar och trakasserier. Därför ska gymnasieförbundet fortsätta
med det förebyggande arbetet med att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö samt skolmiljö för att skapa
en likvärdig skola med hög måluppfyllelse för alla elever. Förbundets jämställdhetsplan är en viktig utgångspunkt
för vårt jämställdhetsarbete.
Vi ska arbeta strategiskt och proaktivt för att bekämpa och minska användningen av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak. Därför fortsätter vi förra årets satsning på ANDTS-samordnare och coacher på gymnasieskolorna. Skolan ska vara en miljö som är fri från alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och spelmissbruk.
Efter covid-19 har det konstaterats att fjärr- och distansundervisningen haft både positiv och negativ inverkan
på elevernas kunskapsutveckling. Fler elever än tidigare har signalerat en ökad psykisk och fysisk ohälsa. Gymnasieverksamheten har även inför höstterminen 2021 signalerat att fler elever inte når målen i kurserna, vilket
resulterar i omläsning av kurser. Detta är något som vi som huvudman behöver arbeta mer med för att få så
många elever som möjligt att ta sin examen.
Kalmarsunds gymnasieförbund kommer att behöva se över ett antal processer och system för att digitalisera
verksamheten och frigöra tid till kärnuppdraget. Förbundet ska fortsätta att vara en organisation med digital
kompetens i framkant på alla plan. Därför fortsätter vår digitaliseringssatsning, där lärdomarna från pandemin
kommer att vara viktiga.
En bra skolgång gör eleven väl rustad inför framtiden!
Dzenita Abaza (S)
Ordförande
Kalmarsunds gymnasieförbund

2.

Björn Andreen (M)
Vice ordförande
Kalmarsunds gymnasieförbund

Det här är Kalmarsunds
gymnasieförbund
Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som bildades 1 juli 1995 av medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås.
Gymnasieförbundet är en av sydöstra Sveriges största utbildningsaktörer med ansvar för kommunal gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunala vuxenutbildning (komvux) som bedrivs i medlemskommunerna. Kalmarsunds gymnasieförbund har en bred flora av
utbildningar, vilket gör förbundet till en oerhört viktig och central
aktör i regionens arbete för ökad tillväxt och kompetensförsörjning.

Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder 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.

Gymnasieutbildningen består av gymnasiet och gymnasiesärskolan.
Drygt 3 300 elever går på Jenny Nyströmskolan, Lars Kaggskolan
och Stagneliusskolan. Gymnasieskolan omfattar 15 nationella program samt introduktionsprogrammen. Gymnasiesärskolan omfattar fyra nationella program och det individuella programmet.
Komvux består av Axel Weüdelskolan i Kalmar och Ölands utbildningscenter i Borgholm. Tillsammans har de ca 1230 studerande
(15 okt. 2021). Komvux består av utbildningsformerna svenska för
invandrare (sfi), grundläggande nivå, gymnasial nivå, särskild utbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning på gymnasial nivå. Utöver detta bedriver förbundet komvuxutbildningar som
beviljats genom statsbidrag, såsom yrkesutbildningar för vuxna,
lärlingsutbildning men det finns också uppdragsutbildningar som
finansieras av olika uppdragsgivare såsom exempelvis Kunskapsnavet. Sedan höstterminen 2021 bedriver även förbundet utbildning inom yrkeshögskolan, Cloud and IT-infrastructure specialist
på Axel Weüdelskolan.
Direktionen är det högsta beslutande organet i Kalmarsunds gymnasieförbund och har det yttersta ansvaret för all verksamhet 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 ersättare från de fyra medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås.
Ordförande och vice ordförande utgör tillsammans direktionens
presidium som planerar och förbereder direktionens sammanträden. I delegationsordningen framgår de ärenden där direktionens
beslutanderätt har delegerats.
Arbetsutskottet består av fem ordinarie ledamöter och fem ersättare och speglar den politiska sammansättningen i direktionen.
Arbetsutskottet bereder de ärenden som ska behandlas i förbundsdirektionen och är tillika förbundets personaldelegation.
Förbundsdirektören är förbundets högste tjänsteperson och har
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det yttersta ansvaret mot förbundsdirektionen. Till sin
hjälp i det strategiska arbetet har direktören stöd av förbundskansliet som består av kvalificerade stödfunktioner
och samordnar samt ansvarar för förbundets olika områden såsom ekonomi, administration, juridik, arbetsmiljö,
personal, kommunikation, IT, kost, fastigheter/lokaler och
systematiskt kvalitetsarbete. Förbundskansliet biträder direktionens, 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 förvaltningen effektivt ska stödja skolorna och elevernas lärande och medarbetares kompetensutveckling. Arbetet behöver fortsatt
att utvecklas med att etablera en organisation samt ett
arbetssätt som stödjer verksamheten, 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 skolläkare. Verksamhetsområdeschefen har det övergripande ansvaret för att skolorna drivs och utvecklas med hög kvalitet och effektivitet.
Skolorna är organiserade i skolenheter där rektor är pedagogisk ledare för lärare och elever inom sin skolenhet.
Rektor har det pedagogiska ansvaret för skolenheten och
ska på ett effektivt sätt organisera och leda arbetet inom
enheten. I sin myndighetsutövning arbetar rektor utifrån
skollagen, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och
gymnasieförbundets mål och vision. I skolornas ledningsgrupper ingår även planerare med chefsansvar. Planerare
har ansvar för att skolans stabs- och stödfunktioner organiseras, administreras och samordnas på ett, för verksamheten och förbundet, ändamålsenligt sätt.
Kalmarsunds gymnasieförbund har i uppdrag från sina
medlemskommuner att administrera det kommunala
aktivitetsansvaret (KAA). Enligt skollagen ska hemkommunens aktivitetsansvar gälla för de ungdomar som har
fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program
i gymnasieskola eller gymnasiesärskola 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 uppdraget ingår bl.a. att kartlägga och föra register över ovan
nämnda ungdomar, deras sysselsättning, erbjuda tjänster
som gymnasieförbundet kan tillhandahålla som t.ex. motiverande samtal, hjälp, råd och stöd, studie- och yrkesvägledning, anpassad skolgång med mera.
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ORGANISATIONSSKISS
Presidium

- Administration
- ANDTS samordnare
- Ekonomi
- Gymnasieantagning
- HR
- IT
- IKT-pedagoger
- KAA
- Kommunikation
- Kvalitets- och
verksamhetsutveckling
- Skolpsykolog
- Restaurang och café

Direktion

Arbetsutskott

Förbundskansli

Förbundsdirektör

Verksamhetsområdeschef

Planeringschef

Axel Weüdelskolan

Jenny Nyströmskolan

JN1

AW1
Adm.

Adm.

Lars Kaggskolan

AW2

Stagneliusskolan

ST1

LK1

Ölands utbildningscenter

ÖU1

Adm.

Adm.

JN2

LK2

ST2

JN3

LK3

ST3

JN4

LK4

ST4

Axel Weüdelskolan
AW1

Svenska för invandrare (sfi), Lärvux (särskild utbildning på grundläggande nivå resp. gymnasial nivå), Grundläggande vuxenutbildning

AW2

Gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning

Jenny Nyströmskolan
JN1

Hotell- och turismprogrammet, Introduktionsprogram, Restaurang- och livsmedelsprogrammet

JN2

Estetiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet

JN3

Gymnasiesärskola: Samhälle, natur och språk, Hotell, restaurang och bageri, Fastighet, anläggning och byggnation, Administration, handel och varuhantering
och Individuellt program

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, Försäljnings- och serviceprogrammet (fr.o.m. ht-22), Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning
beteendevetenskap, Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap

Ölands utbildningscenter
ÖU1

Svenska för invandrare (sfi) Lärvux (särskild utbildning på grundläggande nivå resp. gymnasial nivå), Grundläggande vuxenutbildning,
Gymnasial vuxenutbildning
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Grundläggande värderingar och
kärnvärden
Tillsammans gör alla som arbetar inom Kalmarsunds gymnasieförbund sitt yttersta för att skapa de bästa förutsättningarna
för att alla elever ska nå så långt som möjligt med sina studier
och utvecklas som människor. I en värld som rör sig allt snabbare blir lärande och kunskapsinhämtning alltmer central. Kunskap och lärande är oerhört viktiga faktorer i framtidens samhälle som ger eleverna viktiga nycklar för att ta sig vidare i livet
och möta en värld där det livslånga lärandet blir alltmer centralt.
Kalmarsunds gymnasieförbund ska vara en modern, attraktiv och utvecklande arbetsplats som kännetecknas av trygghet, trivsel, arbetsglädje och engagemang. Höga förväntningar på alla som arbetar inom förbundet och på
eleverna skapar en vilja att utvecklas och lära. Höga förväntningar bidrar även till förtroendefulla relationer med detta
samt genom att anpassa arbetssätt och lärande efter elevernas förutsättningar och behov skapar personalen tillsammans grunden för att eleverna ska nå utbildningens mål.
Kalmarsunds gymnasieförbund blir en framgångsrik organisation genom att skapa en stark tillit till varje medarbetares
förmåga att vilja bidra till resultat och utveckling. Varje medarbetare ser sin del i ett större sammanhang och är beredd
att gemensamt ta ansvar för helheten. Kalmarsunds gymnasieförbund har ett starkt elevfokus och sätter elevernas utveckling och upplevelse i första rum. Genom att dela kunskap och information, välkomna oliktänkande och respektera
kritik skapas en organisation som står stark och nyfiken inför kommande utveckling.

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUNDS KÄRNVÄRDEN
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 kompetens 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 utvecklingen. 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 utvecklas tillsammans och samarbeta med andra.
Genom ett stort engagemang och en positiv
inställning skapar vi förutsättningar för ett
livslångt lärande.

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
Förordning om vuxenutbildning
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.

8.

Prioriterade målområden
2022

Nulägesanalys och framtid
Utbildning och kunskap är oerhört centrala
delar i ett välfungerande samhälle och något
som kan påverkar individer stort. Genom en
gymnasieexamen, möjligheten att läsa in en
utbildning på komvux eller att erövra ett språk
ökar chanserna att bli integrerad och en större del av samhället, vilket i sig bidrar positivt i
samhällsutvecklingen. Kalmarsunds gymnasieförbund är därför en oerhört viktig aktör i samhällsutvecklingen och har en viktig roll att skapa
förutsättningar för alla som studerar hos oss
att nå så långt som möjligt utifrån varje individs
unika förutsättningar.
Utbildning och kunskap är nyckeln till integration. Skolan
och personal spelar en avgörande roll för elevers möjlighet att skapa ett liv och en bra framtid i Sverige. Skolan
blir inte bara en viktig funktion utifrån kunskapsuppdraget. Utan i skolan får elever möjlighet att agera i en social
kontext som man kanske inte möter i vardagen utanför
skolan. Det är i dessa möten som man utvecklar förståelse för varandras olikheter men även en möjlighet att
som elev utöva och utveckla sitt språk. Det är på så vis av
största vikt att Kalmarsunds gymnasieförbund fortsätter
utvecklingen av gymnasieorganisationen och skapar en organisation som främjar den sociala samansättningen.
Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) svensk lag1. Det innebär ett
förtydligande av att myndigheter 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.
De senaste åren har skolverksamheten precis som all annan verksamhet påverkats stort av Covid-19. Kalmarsunds
gymnasieförbund gjorde en fantastisk omställning med att
digitalisera stora delar av verksamheten. Över tid har det
dock kunnat konstaterats att fjärr- och distansundervisningen haft både positiv och negativ inverkan på elevernas
kunskapsutveckling. Erfarenheter och nya kunskaper är
något som behöver utvärderas och hantera framöver.
Tyvärr har distans- och fjärrundervisningen inneburit stora utmaningar för en del elever på gymnasieskolan. Det
har visat sig genom att fler elever än tidigare signalerat
1
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Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter

en ökad psykisk och fysisk ohälsa. Gymnasieverksamheten
har även inför höstterminen 2021 signalerat att fler elever inte når målen i kurserna, vilket resulterar i omläsning
av kurser. I resultatdialoger med gymnasieskolorna samt i
framtagen betygsstatistik kan Kalmarsunds gymnasieförbund konstatera att andelen F har ökat markant inom flera
ämnen och kurser. Det är svårt att säga hur detta kommer
påverka elevernas resultat och verksamheten på längre
sikt. Utifrån bra analysunderlag från respektive gymnasieskola har förbundet tillsammans med gymnasieskolorna kunnat genomföra riktade stödåtgärder hösten 2021.
Dessa stödåtgärder kommer med största sannolikhet även
behövs göras under 2022.
Kalmarsunds gymnasieförbund behöver fortsätta det förebyggande arbetet med att säkerställa en trygg skolmiljö.
Tidigare satsningar på att utveckla funktioner på elevernas

skollegitimation med bland annat öppnande av entrédörrar realiserades under 2021. Förbundet behöver nu gå vidare med att verkställa så att möjlighet nu realiseras fullt
ut på samtliga skollokaler. En attraktiv och trygg skolmiljö
bidrar positivt till elevernas välbefinnande vilket även påverkar studieresultaten. Skolan ska alltid vara en trygg plats
fri från kränkningar och trakasserier. Skolan ska alltid vara
en trygg plats fri från användning och försäljning av droger.
Det är därför av största vikt att Kalmarsunds gymnasieförbund fortsätter att arbeta strategiskt och proaktivt för att
bekämpa och minska användningen av alkohol, narkotika,
dopningsmedel och tobak.
Samhällsutvecklingen samt utvecklingen i olika branscher
går allt sabbare. Flera ”nya” jobb etableras på arbetsmarknaden och flera av förbundets yrkesutbildningar står
inför stora utvecklingsbehov för att möta de krav som
morgondagens branscher kräver. Kalmarsunds gymnasieförbund behöver på så vis arbeta aktivt med näringsliv
och branschorganisationer för att säkerställa att gymnasieutbildningarna lever upp till framtidens branschkrav.
Som utbildningsanordnare behöver även gymnasieförbundet säkerställa att eleverna får med sig kunskap och
färdigheter som möter framtidens behov.
Digitaliseringen är vår tids största utmaning och möjlighet.
Digitaliseringen öppnar möjligheter och förenklingar av arbetsprocesser som tidigare inte varit möjliga. Allt arbete
som är av mer rutinartad karaktär kan digitaliseras och i och
med detta frigörs arbetstid som kan användas till kärnuppdraget. Kalmarsunds gymnasieförbund kommer att behöva
se över ett antal processer och system för att digitalisera
verksamheten och frigöra tid till kärnuppdraget.
Baksidan med digitaliseringen är en alltmer ökad ohälsa.
Som utbildningsanordnare är det av största viktigt att visa
på en sund digital användning. Där skolornas unika särställning är mötet mellan människor. Det är i mötet som
lärande och reflektion sker. Digitaliseringen ska förstärka mötet mellan människor, aldrig ersätta detta. Internet
konkurrerar alltmer om kunskapsutrymmet, vilket medför
att förbundet behöver rusta eleverna med kunskap för att
kritiskt kunna granska fakta. Men även se till att gymnasieförbundet som utbildningsorganisation blir en del av
kunskapsutrymmet på internet och i och med detta möjliggöra ett kvalitetssäkert lärande.
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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 områden som verksamheten ska fokusera på. Varje prioriterat område följs av information om mål, ansvar- och uppdragsfördelning samt uppföljning.

2022 ÅRS PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

Kunskap, utveckling och lärande
Normer, värden och inflytande
En skola på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet
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Kunskap, utveckling och lärande
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska
främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande demokratiska värderingar som det
svenska samhället vilar på.

Engagemang och glädje
ger utveckling

Huvuduppgiften för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är att
förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska
tillägna sig och utveckla kunskaper.2 Komvux ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället.
Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier.3
Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska
vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. 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 kunskapsnivå. 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 utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas
lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning. Skolan ska vara en fundamental plats i samhället som
skapar jämlikhet i livschanser för alla elever. En trygg plats där varje
individ får en chans utifrån sina förutsättningar och där det finns
kompetenta medarbetare som kan hjälpa förbundets elever att nå
målen.4 Kollegialt lärande är en av de metoder som förbundet använder för ökad likvärdighet och jämställdhet. Se mer om kollegialt lärande under det prioriterade målet ”En skola på vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet.”
Alla elever oavsett bakgrund har rätt till en inkluderande lärmiljö
där undervisning och skoltillvaro ger god kunskapsbildning i en
känsla av sammanhang och trygghet som främjar integration och
minskar segregation.5 Skolorna behöver således utveckla metoder
som främjar integration och motverkar segregation. Här kan undervisning som utgår från elevens förmågor, intressen och starka
sidor ha stor betydelse.
Alla elevers möjlighet till utbildning och att snabbt kunna ta sig vidare till ett nationellt program alternativt etablera sig på arbetsmarknaden är avgörande för integrationen i det svenska samhället.
För att nå framgång gäller det att redan tidigt skapa en trygg och
2

Läroplan för gymnasieskolan och Läroplan för gymnasiesärskolan

3

Läroplan för vuxenutbildningen

4

Forskning.se

5

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.
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bra studiemiljö samt en bra relation mellan elever och förbundets personal. Att arbeta med höga förväntningar och
tidigt inleda samtal om elevens mål med sin utbildning är
även det oerhört viktiga faktorer. Både tidigare utbildning
och arbetslivserfarenhet utgör viktiga faktorer för att kunna upprätta en studieplan som omfattar elevens mål med
utbildningen.
Tillgänglig lärmiljö innebär för gymnasieförbundet att skapa förutsättningar så att alla ska kunna delta i undervisningen 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.
Det ligger i skolans uppdrag att organisera undervisningen
för elever med ett annat modersmål än svenska så att de
ges förutsättningar att utveckla kunskaper i skolans alla
ämnen samtidigt som de lär sig det svenska språket. Förbundet har satsat på studiehandledning på modersmålet
genom att anställa språkstödjare och etablera ett samarbete med projektet BIU online (Blekinge Integrations och
Utbildningscenter). Det senare för att skapa möjlighet till
en digital studiehandledning på språk som förbundet inte
har tillgång till. 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.
Målen för komvux är att vuxna ska stödjas och stimuleras i
sitt lärande och ges möjlighet att utveckla sina kunskaper
och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbetsoch samhällslivet. Komvux har under senare år alltmer fått
en vidgad roll för arbetsmarknadspolitik, integration och
kompetensförsörjning. Detta inte minst mot bakgrund av

att det numera är uppenbart att det inte är tillräckligt att
se enbart gymnasieskolan som bas för kompetensförsörjningen. Komvux ska utgöra en bas för den nationella och
regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en
grund för fortsatt utbildning.6
Komvux spelar en avgörande roll för integrationen av invandrare genom att skapa broar mot framtiden. Komvux
har de senaste året genomgått stora förändringar. Sfi har
blivit en del av komvux. Rätten för vuxna att läsa behörighetsgivande kurser utökas nya antagningsregler samt införande av nytt betygssystem. Samtidigt skapas fler utbildningsplatser genom ett nytt kunskapslyft. Pandemin har
ställt stora krav på verksamheten och i omstarten efter
pandemin kan det konstateras att fler elever kommer vara
i behov av utbildning på Komvux för att så fort som möjligt
kunna etablera sig på arbetsmarknaden.
I utbildningen ska hänsyn tas till alla elevers olika behov.
Elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så
långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader
i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen
främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.7
Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande oavsett bakgrund8 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 utbild6

Skollagen 20 kap. 2 §

7

Skollagens portalparagraf (2010:800), 1 kap. 4 §.

8

Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder och socioekonomisk bakgrund
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ning av god kvalitet. Att utveckla inkluderande lärmiljöer
handlar i grunden om att göra det som traditionellt ses
som anpassningar till en självklar del av undervisningen
för alla elever.9 När skolans lärmiljöer som helhet formas
så att de möter elevernas behov oavsett förutsättningar
och funktionsvariationer, är bedömningen att färre elever
behöver särskilt utformade 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.10
Att säkerställa en bra kvalité på överlämningar mellan olika
skolformer samt mellan gymnasieprogram skapar förutsättningar för elevernas utveckling mot kunskapsmålen,
vilket även är en viktig förutsättning för att möjliggöra
likvärdighet och alla elevers möjlighet att lyckas med sina
studier.
På förbundets gymnasieskolor finns det elevhälsoteam där
elevhälsan (skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator
och specialpedagogisk kompetens) och studie- och yrkesvägledare ingår. Elevhäloteamen (EHT) har en central roll
i skolans arbete och ska präglas av ett tvärprofessionellt
arbetssätt, dvs. alla ingående yrkesgrupper deltar med sin
specifika kompetens i arbetet med eleverna. EHT ska vara
en integrerad del av den pedagogiska verksamheten och
det övergripande syftet är att stödja elevernas utveckling
mot utbildningens mål.
Ett nära och bra samarbete mellan rektor, lärare och EHT:s
yrkesgrupper är avgörande för om skolan ska lyckas utveckla inkluderande lärmiljöer inom klassens och undervisningens ram. EHT behöver involveras mer i arbetet med
att anpassa den ordinarie undervisningen både för elevers
olika behov och för att arbeta med generella anpassningar
i undervisningen vilka ska gagna alla elever.11 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.12

der för att stärka elevernas självkänsla och skapa en positiv
skolmiljö. Kuratorerna har fått möjlighet 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 förbättringarna inom EHT har handlat om
utvecklandet av de processer som är kopplade till elever
som är i behov av stöd. Under 2021 har förbundet anställt
en ANDTS-samordnare. Uppdraget är att tillsammans med
ANDTS-coacher på respektive gymnasieskola arbeta förebyggande med ANDTS-frågor. Beskrivna funktioner kommer få ta del av en utbildning för ANTDS-coacher som genomförs i ett samarbete med Länsstyrelsen.
Centrala stödfunktioner som till exempel skolbiblioteket ska
stödja och främja elevernas utveckling mot de nationella
målen. Eleverna ska inte bara ha tillgång till ett skolbibliotek, utan de ska kontinuerligt användas i undervisning och
övrig skolverksamhet. Biblioteken är en tydlig del av skolans
pedagogiska vision och samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande. Verksamheten stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i
en vidgad textvärld och deras digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier. Skolbiblioteken
erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser
och har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare
och elever i deras litteratur- och medieanvändning.
När gymnasieelever tar klivet ut i arbetslivet behövs det
inom många branscher kunskaper om att starta och driva företag. För att skapa entreprenörer ska skolorna inom
förbundet arbeta med att uppmuntra till innovativt tänk-

De senaste åren har förbundet stärkt elevhälsan både kompetens- och resursmässigt. Skolsköterskor har fördjupat
sig inom motion/rörelse, sömn och relationer samt meto9

Ifous (2015) Att forma skolan efter eleverna. Vägar till inkluderande lärmiljöer
i tolv svenska kommuner. 2015:2 Forskarnas rapport.

10

SKOLFS 2014:40 Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar,
särskilt stöd och åtgärdsprogram.

11

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

12

Skolinspektionens kvalitetsgranskning Elevhälsa Elevers behov och skolans insatser (2015:05).
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ande och att utveckla elevers entreprenörsanda. I detta
arbete är Ung företagsamhet, Kalmar län en samarbetspartner genom processtöd och i UF-mässor.
Gymnasieförbundet har utvecklat ett gott samarbete med
branschföreträdarna inom respektive yrkesutbildning.
Varje yrkesprogram har fungerade programråd där bl.a.
innehåll i undervisningen och det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) diskuteras. Dessutom möter politiker och
tjänstemän branschföreträdare vid två tillfällen per år i en
fortlöpande dialog kring yrkesutbildningarna. Transport-,
el- och byggbranschen är representerade. Där diskuteras
övergripande frågor kring utbildningsinnehåll, samverkan
och dimensioneringsfrågor. Inom komvux finns ett etablerat samarbete med Kunskapsnavet där Kalmarsunds gymnasieförbund genomför ett stort antal uppdragsutbildningar inom olika yrkesprogram.
16.

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 problembilder som finns kring digitaliseringen, såsom stress.
Vidare är det skolans uppdrag att bidra till en förmåga hos
elever att agera källkritiskt i digitala miljöer. Gymnasieförbundets digitala agenda skapar tydlighet kring förväntningar, förutsättningar och möjligheter som skolans digitalisering ger.13

13

Digital agenda för Kalmarsunds gymnasieförbund, fastställs av förbundsdirektionen.

KUNSKAP, UTVECKLING OCH LÄRANDE
		

ÖVERGRIPANDE UPPDRAG

AKTIVITETER

Skapa förutsättningar så att alla elever på gymnasieskolan fullföljer sin utbildning

Trygg och tillgänglig lärmiljö (se sidan 14) erbjuds för alla
elever som en integrerad del av undervisningen och är alla
professioners gemensamma ansvar.

Skapa förutsättningar så att alla elever på komvux fullföljer sina påbörjade kurser

Utbildningsorganisationen anpassas så den främjar den
sociala sammanhållningen bland alla elever.

Skapa förutsättningar så att alla elever når så långt som
är möjligt i sitt lärande

Elevhälsa är ett område som all personal aktivt tar ansvar
för, inte en avgränsad aktivitet för elevhälsateamen.

Skapa förutsättningar så att alla elever får en god grund
för yrkesverksamhet och/eller fortsatta studier

Komvux utformas så den blir en bas för kompetensförsörjningen för det regionala arbetslivet genom att följa
arbetsmarknadens behov och dimensionera utbildningen
efter efterfrågan.
Komvux organiseras så att kurser på olika nivåer kan kombineras med andra kurser på Kunskapsnavet samt att studierna kan kombineras med föräldraledighet, arbete eller
praktik.
Säkerställa kvalitativa överlämningar mellan skolor.
KAA-handläggaren involveras i det förebyggande arbetet
med att minska avbrott.

MÅL (Ansvar, Uppföljning)

KAA-handläggaren deltar i framtagandet av medlemskommunernas handlingsplaner för KAA.

• Andelen elever som uppnår examen ska vara högre än riket (analyseras på programnivå).
(GY, Del- och årsredovisning)
• Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen ska vara högre än riket (analyseras på programnivå).
(GY, Del- och årsredovisning)
• Andel avslutade kurser med minst betyget E inom komvux ska vara högre än riket.
(VUX, Del- och årsredovisning)
• Genomsnittlig betygspoäng på avslutade kurser inom komvux på gymnasial nivå ska vara högre än riket.
(VUX, Del- och årsredovisning)
• Alla elever som riskerar att få betyget F ska erbjudas stöd*1 via skolans elevhälsoteam.
(GY, Del- och årsredovisning)
• Andelen avbrott ska vara mindre än föregående år.
(GY/GYSÄR/VUX, Årsredovisning)
• Minst 30 procent av gymnasieeleverna driver ett UF-företag.
(GY, Årsredovisning)
• Andelen elever som kombinerar studier i sfi med studier i andra kurser eller praktik ska öka.
(VUX, Årsredovisning)
* Skolan ska ge extra anpassningar till de elever som har svårt att uppfylla kunskapskraven. Om extra anpassningar inte är tillräckligt ska skolan ge särskilt stöd. Skolan ska så
långt det är möjligt ge de anpassningar och det stöd som krävs för att en elev ska uppnå kunskapskraven. Stödet kan erbjudas av professioner utanför elevhälsoteamet.
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Normer, värden och inflytande
Det prioriterade målområdet Normer, värden och inflytande syftar till att säkerställa att de förutsättningar som
råder och de insatser som görs i förbundets skolverksamheter ska leda till en trygg lärmiljö och en likvärdig
skola med hög måluppfyllelse för alla elever. Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse
med grundläggande demokratiska värderingar och de
mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan
människor. Skolan ska aktivt och medvetet påverka och
stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i
praktisk vardaglig handling.14Förbundets jämställdhetsplan är en viktig utgångspunkt för jämställdhetsarbetet.
Aktiv styrning grundlägger eleverna trygghet och studiero. Enligt
skollagen har rektorn ett särskilt ansvar för att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Trygghet, förutsägbarhet och studiero i en god lärmiljö 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.
Förbundet genomför varje år en enkätundersökning som mäter
elevernas upplevelse av trivsel och trygghet. Resultatet i enkäterna
har under de senaste åren varit mycket bra och i snitt högre i jämförelse med rikets resultat. De höga resultaten i svaren på elevernas
trivselenkäter ger en signal om att förbundets skolor arbetar på
ett systematiskt och kvalitativt sätt med trygghetsfrågor. Skolorna
har bra strukturer kring trivselskapande arbetsmetoder och hur de
bemöter elever skapar trygghet i klasserna och på skolorna. Det är
av största vikt att arbete fortgår under 2022 och att fördjupande
analyser genomförs för att säkerställa fortsatt trygghet och trivsel.
Både skollagen och diskrimineringslagen förbjuder kränkande behandling av elever och personal i skolan. Skolornas systematiska
arbete med att skapa välfungerande undervisningsgrupper har bidragit till en hög upplevd trivsel hos eleverna. Arbetslagen arbetar
aktivt med att tidigt uppmärksamma och åtgärda situationerna som
påverkar tryggheten negativt i skolan. Personalen reagerar direkt om
de får kännedom om att elever har utsatts för kränkningar. Noteras tecken på otrygghet, exkludering, mobbning vidtar personalen
åtgärder enligt fastställda förbundsgemensamma rutiner. Förbundets lärare tillämpar ett relationellt arbetssätt och är ständigt observanta på elevernas mående, vilket skapar ett gott klassrumsklimat.
Förbundet har ett stabilt och målinriktat arbete för att främja trygg14

18.

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

het och förhindra kränkande behandling. Det finns etablerade och gemensamma rutiner för arbetet och personalen
har en samsyn kring förhållningssätt och bemötande. Personalen reagerar direkt om de får kännedom om att elever
har utsatts för kränkningar.
Förbundets skolor ska arbeta aktivt och metodiskt för att
ta tillvara och utveckla elevernas förmåga till ansvarskänsla och solidaritet. Varje elev ska genom egen ansträngning
och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för
sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö samt
visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för
arbetsmiljön på skolan.15 Skol- och klassrumsklimatet ska
präglas av respekt och gott bemötande eftersom detta är
centralt för elevernas lärande.
Förbundet har riktlinjer kring aktiva åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering och kränkande behandling i enlighet med diskrimineringslagen. Arbetet med
aktiva åtgärder innebär 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 personal inom verksamheterna. De
aktiva åtgärderna ska löpande dokumenteras och redovisas en gång per år. Enligt Skolverket är kartläggningar av
skolmiljön, utvärderingar av tidigare insatser och uppföljningar av enskilda ärenden en grundpelare i skolan arbete
mot mobbning och kränkningar.16
Genom utbildningen ska alla unga och vuxna, oavsett faktorer som socioekonomisk status, föräldrars utbildningsbakgrund och kulturella förutsättningar, få möjlighet att
inhämta och utveckla både kunskaper och grundläggande värden. Skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag
förstärker varandra. I skollagen och läroplanerna framgår
tydligt att eleverna ska ha inflytande över utbildningen och
stimuleras att ta aktiv del i att vidareutveckla den17. 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 lärande och svara för att alla elever får ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer
och innehåll i undervisningen. Det innebär också att låta
eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer samt att
eleverna får vara med i att planera och utvärdera undervisningen. Då ges det goda förutsättningar för dem att ta till
sig kunskaper och växa i sitt lärande.18 Undervisningen ska
förbereda eleverna på ett aktivt deltagande i samhället och
15

Läroplan för gymnasieskolan, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande, Mål

16

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

17
18

4 kap. 9 § skollagen (2010:800).
Skolverket (2013) Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund och beprö-

utveckla deras förmåga att ta personligt ansvar. Förbundet
kommer att utveckla formerna för elevdemokrati på olika
nivåer alltifrån klassrummet till möten mellan direktionens
politiker och elevföreträdare.
Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan
fördomar om vad som är kvinnligt och manligt. Arbete
med jämställdhet bedrivs på olika 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, undervisning, stödresurser, skolkultur med mera för att åtgärder ska kunna
vidtas. Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och
mäns lika rätt och möjligheter.
I Kalmarsunds gymnasieförbund ska personer oavsett könsidentitet behandlas likvärdigt, ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Elever och personal ska känna
trygghet och lika värde. Gymnasieförbundet uppmärksammar hbtqi-perspektivet i elevernas utbildning och genom
riktade aktiviteter för att öka kunskapen om hbtqi för såväl
elever som personal. Hbtqi, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera
uttryck och identiteter och intersexpersoner.
Skolan ska vara en miljö som är fri från alkohol, narkotika,
dopningsmedel, tobak och spelmissbruk. Skolorna ska verka för en så sen alkoholdebut som möjligt och så låg alkoholkonsumtion som möjligt, nolltolerans mot användning av

vad erfarenhet i praktiken.
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narkotika och dopingmedel, största möjliga begränsning av tobaksanvändning samt verka för att förebygga spelberoende.
Kalmarsunds gymnasieförbund ska årligen anpassa sina aktiviteter till den aktuella problembilden genom att genomföra
insatser utifrån gällande ANDTS-policyn19.
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GYF ANDTS – Policy för alkohol, narkotika, dopningsmedel tobak och spel

NORMER, VÄRDEN OCH INFLYTANDE
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG

AKTIVITETER

Skapa miljöer och aktiviteter som utvecklar elevernas
möjligheter till ett aktivt samhällsengagemang nu och i
framtiden.

Situationerna som påverkar tryggheten negativt i skolan
uppmärksammas och åtgärdas direkt, elevhälsoteam/studiehälsoteam involveras i åtgärderna.

Skapa trygga och välkomnande skolor där ingen utsätts
för diskriminering eller för annan kränkande behandling.

Vid tecken på otrygghet, exkludering, mobbning vidtar personalen omedelbart åtgärder enligt förbundets rutiner.

Skolan verkar aktivt för lika rättigheter, möjligheter och
skyldigheter för oavsett könsidentitet.

Säkerställer att det skapas forum och avsätts tid för elevinflytande på alla nivåer.

Skapa förutsättningar för elever att känna till riskerna
med missbruk av alkohol, narkotika, droger, tobak och
spel.

Riktade aktiviteter för att öka kunskapen om hbtqi för såväl elever som personal genomförs.

Skapa förutsättningar för elever att möta frågor som
rör sexualitet, samtycke och relationer.

Riktade aktiviteter för att öka kunskapen i ANDTS-frågor
för såväl elever som personal genomförs.

Skapa förutsättningar för elever att få ett faktiskt inflytande och delaktighet i utbildningens utformning.

Riktade aktiviteter för att öka kunskapen i frågor som
rörsexualitet, samtycke och relationer för såväl elever
som personal genomförs.
Utveckla och förstärka samarbete med Regionen i Kalmar
län, polis och socialtjänst i medlemskommunerna och andra berörda aktörer.
Göra en översyn över förbundets organisation och aktiviteter för trygghetsskapande åtgärder i syfte att stärka det
förebyggande och främjande arbetet.

MÅL (Ansvar, Uppföljning)
• Eleverna känner sig trygga i skolan. Målet är nått när andelen positiva svar på frågan ”Känner du dig trygg i skolan?” är högre än genomsnittet i riket.
(GY/GYSÄR/VUX, Del- och årsredovisning)
• Andelen elever som upplever sig kränkta ska minska. Målet är nått när andelen elever som svarar ja på frågan ”Har du
någon gång under läsåret blivit utsatt för kränkning eller mobbning på din skola eller APL-plats/praktikplats?" minskar.
(GY/GYSÄR/VUX, Del- och årsredovisning)
• Eleverna upplever att det råder arbetsro på lektionerna. Målet är nått när andelen positiva svar på frågan ”Hur
ofta är det arbetsro på lektionerna?” är högre än genomsnittet i riket.
(GY/GYSÄR/VUX, Årsredovisning)
• Eleverna upplever att bemötandet mellan eleverna i skolan är bra. Målet är nått när andelen positiva svar på
frågan ”Hur tycker du att eleverna bemöter varandra i skolan?” är högre än genomsnittet i riket.
(GY/GYSÄR/VUX, Årsredovisning)
• Eleverna ska känna att de har inflytande över utbildningen. Målet är nått när andelen positiva svar på frågan ”Hur
mycket tycker du att ni elever får vara med och påverka hur ni ska arbeta på lektionerna?”, är högre än genomsnittet
i riket. (GY/GYSÄR/VUX, Årsredovisning)
• Elever ska ha en god kännedom om ANDTS påverkan på individen.
(GY/GYSÄR, Årsredovisning)
• Elever ska ha en god kännedom om hbtqi.
(GY/GYSÄR/VUX, Årsredovisning)
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En skola på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet
Utbildningen i alla skolformer ska vila på vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet. I förlängningen handlar
det om att elever ska få den utbildning de har rätt till.
Utbildning på vetenskaplig grund innebär att kunskap
från vetenskapliga studier ska vara en utgångspunkt när
gymnasieförbundet planerar, genomför och utvärderar
verksamheten. Kunskap från relevanta forskningsresultat ska med andra ord ligga till grund för arbetet både
när det gäller innehållet i och formen för utbildningen.
Detta gäller alla skolformer inklusive komvux.
Beprövad erfarenhet består av kunskap som har vuxit fram i det
vardagliga arbetet genom att förbundets medarbetare tillsammans
prövar och omprövar, diskuterar och kritiskt granskar sin egen
praktik. Det är alltså professionens egen, gemensamma, kunskap
som växer fram över tid. Beprövad erfarenhet är lika värdefull som
vetenskapligt grundad kunskap. Att skollagen lyfter fram beprövad
erfarenhet innebär ett erkännande av de professionellas kunskap
om vad som fungerar, och vad som kan öka elevers möjligheter att
lära och utvecklas.
I och med att utbildningen inom förbundets skolor ska bedrivas
på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ställer det krav på
både undervisningens innehåll och metoder. För att lärare ska kunna bedriva en undervisning på vetenskaplig grund krävs ett kritiskt
förhållningssätt där varje lärare kontinuerligt tar del av nya vetenskapliga rön och där lärare planerar, genomför eller utvärderar sin
undervisning. Rektor är den som ska skapa förutsättningar för att
skolans personal får möjlighet till kollegialt lärande och att utveckla sina ämnes- och metodkunskaper. Syftet är att undervisningen
ska utvecklas och hålla god kvalitet och därmed resultera i en ökad
måluppfyllelse hos förbundets elever.
Vikten av att lärare undervisar med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) lyfts ofta fram som framgångsfaktor för att
fler elever ska nå skolframgång.20 Elever med annat modersmål än
svenska och flerspråkiga elever 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 modersmål.
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 dokumenterade. Den beprövade er20
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Gibbons, Pauline (2013)

farenheten är viktig eftersom den byggs av lärarna själva
utifrån viktiga erfarenheter 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. Forskning har visat att just erfarenhetsutbyte är en kritisk del i det kollegiala lärandet. De kunskaper
och färdigheter som utvecklats i lärarnas vardagliga praktik
är de som har visat sig mest effektiva för att åstadkomma
goda elevresultat.
Kalmarsunds gymnasieförbund har prioriterat vikten av
att skolledarna organiserar verksamheten så att lärares
kollegiala lärande 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 strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap i den dagliga praktiken samt medför en
varaktig förändring i arbetet för ökad måluppfyllelse för
förbundets elever.
Kollegialt lärande, gemensam analys och utvärdering av
undervisningen är nyckelfaktorer för att utveckla skolan.21
Det är viktigt att lärare, elevhälsa samt skolans alla professioner utvecklar ett gemensamt lärande genom förbättrat
samarbete, klassrumsobservationer, gemensamma rutiner, flexibel organisation och kollegiala samtal. En viktig
faktor, som påverkar resultatet av ett kollegialt lärande,
är i vilken utsträckning nya professionella beteenden och
ageranden påverkar elevernas utveckling i positiv riktning.
Det är elevernas lärande som måste vara utgångspunkten
och ständigt i fokus för medarbetares engagemang. Ett så-

dant fokus kräver en förståelse för sambandet mellan speciella undervisningsaktiviteter och hur olika elevgrupper
responderar samt vad eleverna faktiskt lär sig.22
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 undervisningen kan utvecklas med det vetenskapliga perspektivet som en viktig hörnsten. Gemensamt för
samtliga lektorers aktiviteter är att ett särskilt fokus ligger
på vetenskaplig kunskap och metod vilka ger förbättrade
förutsättningar för elevers gynnsamma kunskapsutveckling. Resultat ska komma alla lärare till del via lärarmöten,
kollegialt lärande med analys, gemensam reflektion och
dokumentation samt publicering av artiklar.
Förbundet har inrättat ett stort antal tjänster för särskilt
yrkesskicklig lärare (SYL) och det är viktigt att funktionen
används strategiskt för utvecklingsarbetet, både på den
egna skolan och på andra skolor i förbundet. Det är angeläget att tydligt synliggöra SYL:arnas roll i utvecklingsorganisationen och vilka förväntningar uppdraget innebär,
exempelvis när de ansvarar för och förväntas leda sina
kollegor i utvecklingsarbetet. Den önskade effekten av
ökad transparens i syluppdragen är det ska leda till ökad
förståelse och acceptans ute i verksamheterna. I ett vidare
perspektiv så är förhoppning att det för alla och envar blir
tydligt att syluppdragen planeras och fördelas utifrån elevernas förutsättningar och behov.
Till förstelärare (det som förbundet kallar särskilt yrkesskicklig lärare) får en lärare utses som har legitimation
22 Forskning i korthet 2013:1. Kommunförbundet Skåne. Sammanfattning av
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Hattie. J (2014) Synligt lärande.

Helen Timperleys Teacher professional learning and development, Tio forskningsbaserade principer för lärares professionsutveckling.
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och har minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning, har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas
studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen, och även i övrigt av huvudmannen bedöms
som särskilt kvalificerad. Till lektor får en lärare utses som
har legitimation, har avlagt en sådan examen på forskarnivå och under minst fyra års tjänstgöring som lärare inom
skolväsendet har visat pedagogisk skicklighet.23
Skickliga och engagerade lärare är de viktigaste förklaringsfaktorerna till varför eleverna når goda resultat i
skolan. När lärarna väl lever upp till en viss kompetensbeskrivning har förbundet 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, fortsätter förbundet satsningen med
ett lokalt professionsprogram för gymnasieförbundets lärare. Professionsprogrammets syfte är att det ska bidra till
ökad kvalitet i utbildningen genom att stimulera lärare att
utveckla sin pedagogiska och ämnesdidaktiska kompetens
samt uppmuntra skolorna att skapa goda förutsättningar
för pedagogisk utveckling. Programmet är tänkt att ge förbundets lärare möjligheter att utvecklas i sina lärarroller,
både individuellt och i grupp. Professionsprogrammet ska
säkerställa en stärkt undervisning och bidra till positiva effekter på elevers kunskapsresultat.
Kraven på komvux har ökat. Den ska inte bara stärka den
enskilda individen och ge människor en andra chans. Den
ska också vara ett stöd i etableringen av invandrade, bredda kompetensförsörjningen och bidra till ett demokratiskt
samhälle. För att möta de ökade kraven är det av stor vikt
att det skapas förutsättningar för ett inkluderande förhållningssätt, flexibilitet och ökad individanpassning. Det
ställer också krav på att det systematiska kvalitetsarbetet
tar sitt avstamp i befintlig forskning. Att behoven av utveckling inom ovanstående 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 praktiknära forskningen på området behöver stärkas.
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EN SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG

AKTIVITETER

Säkerställa att undervisningen vilar på vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet

Förutsättningar så att personal får möjlighet till kollegialt
lärande skapas.

Säkerställa att undervisningen utvecklas genom en
medveten strategi av utvecklingsinsatser som vilar på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

De särskilt yrkesskickliga lärarnas uppdrag stärker förbundets professionella utveckling.
De särskilt yrkesskickliga lärarnas roll i utvecklingsorganisationen synliggörs för personalen.
De särskilt yrkesskickliga lärarnas kompetensutveckling
säkerställs.
Lektorers sätter fokus på vetenskaplig kunskap och metod
för att förbättra förutsättningarna för elevers kunskapsutveckling.
Fortsätta satsningen på ett eget professionsprogram.

MÅL (Ansvar, Uppföljning)
• De särskilt yrkesskickliga lärarnas insatser ska stärka lärarnas lärande och skolornas utvecklingsarbete.
(GY/GYSÄR/VUX, Årsredovisning)
• Lektorernas insatser ska stödja lärarnas utveckling av undervisningen så att den bygger på vetenskaplig grund.
(GY/GYSÄR/VUX, Årsredovisning )
• Det kollegiala lärandet med analys, gemensam reflektion, dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete ska öka.
(GY/GYSÄR/VUX, Årsredovisning)
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Specifika prioriteringar
och satsningar
Under 2022 kommer förbundet fortsätta med specifika
prioriteringar och satsningar inom vissa områden som
bedöms som särskilt viktiga.

VERKSAMHETSUTVECKLINGSFOND (VUF)

Det är viktigt att verksamheten fortsätter utvecklas genom initiativ från olika medarbetare och personalgrupper inom den egna
organisationen. Förbundet kommer därför att fortsätta stödja bra
och för verksamheten angelägna idéer och förslag genom den så
kallade verksamhetsutvecklingsfonden. Avsättningen av medel till
en verksamhetsutvecklingsfond (VUF) skall ge Kalmarsunds gymnasieförbund en positiv ”växtimpuls” med syfte att utveckla enheterna och dess verksamhet utifrån de prioriterade verksamhetsmål
som gäller för läsåret.
Under 2022 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

Kalmarsunds gymnasieförbund påbörjade 2020 ett långsiktigt arbete med strategisk kompetensförsörjning som har mynnat ut i en
övergripande handlingsplan i syfte att stärka förbundets attraktivitet som arbetsgivare och ge förutsättningar för skolans medarbetare att fortsätta den positiva utvecklingen av ökad måluppfyllelse
och likvärdighet.
Handlingsplanen utgår från följande övergripande fokusområden:
• Kulturen inom organisationen
• Organisatoriska förutsättningar
• Förbättra internkommunikationen
• Förädla samverkan
• Digital transformation/ny teknik
• Ekonomistyrning som främjar kompetensförsörjningen
Implementering av det övergripande arbetet har pågått under 2021
och kommer att fortsätta centralt och lokalt under 2022. Inom ramen för arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen prioriterar Kalmarsunds gymnasieförbund följande:
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Älska det
du gör!

Under 2021 startades en Organizational Behavior Management (OBM) med innehåll att leda utvecklings- och
förändringsarbete i organisationen. Under 2022 startas
ytterligare en grupp i OBM där övriga chefer och fackliga
representanter kommer att delta. Syftet med OBM utbildningen är att ge en ökad förståelse för vad som faktiskt
påverkar det som sker i en organisation så att förbundet
kan sätta mål och utforma processer som leder till en ökad
uppfyllelse av vårt uppdrag. Det görs genom att träna på
de beteenden och färdigheter som behövs för att leda organisationen mot de inriktningsmål som politiken har satt
för verksamheten.
För tredje året i rad fortsätter förbundet med det lokala professionsprogrammet för lärare. Programmets syfte
är att främja ökad likvärdighet och utöka möjligheten till
lärares professionella utveckling. Dessutom ska det leda
till att stimulera lärare att utveckla sin pedagogiska och
ämnesdidaktiska kompetens samt uppmuntra skolorna att
skapa goda förutsättningar för pedagogisk utveckling. Programmet är tänkt att ge lärare möjligheter att utvecklas
i sina lärarroller, både individuellt och i grupp. Detta för
att möjliggöra en stärkt undervisning och bidra till positiva
effekter på elevernas kunskapsresultat.
Ett partsgemensamt arbete är uppstartat för att ta fram
ett nytt samverkansavtal. Samverkansavtalet ska tydliggöra kopplingen mellan samverkan, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling och belysa vikten av medarbetarnas
engagemang och delaktighet. Syftet med arbetet är också att tydliggöra roller, ansvar, mötesfora och spelregler
inom samverkansgrupperna. Arbetet fortsätter 2022 med
utbildningsinsatser för rektorer/chefer och fackliga representanter på central och lokal nivå.
Internkommunikationen finns på alla nivåer inom organisationen. 2022 kommer förbundet att genomföra en

analys av befintligt kommunikationsflöde och kommunikationsstruktur i syfte att säkerställa informations-och
kommunikationsflödet, bli mer transparent och tydliggöra
förväntningar och syfte i olika mötesfora.
Förbundet satsar på fortbildningsinsatser för att säkra
lärarkompetensförsörjningen inom bristområden. Kommande läsår prioriteras det specialpedagogiska området
då skolorna särskilt signalerar för en brist inom detta område.

LÄRARCOACHER

Framgångsrika skolor har ett gemensamt förhållningssätt
där man sätter eleven i centrum och arbetar kontinuerligt
med att utveckla undervisningen.24 Ett beprövat arbetssätt är att använda sig av lärarcoacher som katalysatorer
i det fortlöpande utvecklingsarbetet. Lärarcoacher inom
Kalmarsunds gymnasieförbund verkar skolövergripande
inom förbundet i syfte att utveckla undervisning och lärares förhållningssätt som i sin tur ska leda till ökad måluppfyllelse hos förbundets elever. Utvecklingsarbetet har fokus på att hitta sätt att planera undervisning som fungerar
för alla elever. Arbetet kan också handla om att öka elevernas motivation till kunskapsinhämtning eller hur man kan
göra för att få eleverna mer aktiva i lärprocesserna.
Lärarcoacherna ska erbjuda möjligheterna till fördjupade
samtal med analys och reflektion som utgår från den enskilde lärarens undervisning. 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
24

Arenius & Isakson 2017
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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 värdegrund innebär människolivets
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet
mellan människor.

visning men dessa räckte inte till. Det finns i nuvarande
tvåor och treor elever som behöver ytterligare undervisning i kurser de inte ha lyckats nå målen i. Förbundet satsar
under 2022 medel för att erbjuda utökad och kompensatorisk undervisning i syfte att minimera risken för ett s.k.
utbildningstapp.

Under läsåret 22/23 gör gymnasieförbundet en satsning
på att implementera ”Mentors in Violence Prevention”
(MVP). MVP är ett program som inte är till för att lösa
akuta problemsituationer, 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 diskrimineringslagen (2008:567) ryms dessa våldsformer i begreppen 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.

Utökad undervisning kommer att erbjudas via utökade
lovskolor på sport-, påsk- och sommarlov för att ge elever
chans att ta igen missad undervisning. Ytterligare utökning
kommer även att erbjudas via studieverkstäder, handledning och läxhjälp för att fånga upp de individuella behoven
av stöd i olika ämnen.

YRKESPROGRAMMENS ATTRAKTION

Det finns ett stort behov av arbetskraft inom många yrken kopplade till yrkesprogram på gymnasieskolan. Förbundet kommer under 2022 utveckla informations- och
marknadsföringsinsatser 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 missförstånden om gymnasievalet samt öka
attraktionskraften hos några av de yrkesprogram där det
finns ett behov på arbetsmarknaden. En avgörande 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.
Kalmarsunds gymnasieförbund kommer under 2022 tillsammans med Region Kalmar och teknikföretagen titta på
och utveckla olika utbildningsalternativ som på olika sätt
möter upp kommande kompetensutmaningar. Med detta
får Kalmarsunds gymnasieförbund dels en möjlighet att
skapa utbildningar som ligger i linje med det som efterfrågas av branschen, dels en möjlighet att aktivt vara med
och bidra till lösningar på kommande kompetensförsörjningsutmaningar.

ÅTGÄRDA UTBILDNINGSTAPP

Gymnasieförbundet har konstaterat att det finns ett så
kallat utbildningstapp, det vill säga att gymnasieelever inte
fått de kunskaper eller färdigheter de skulle ha fått i normala fall, pga. restriktionerna under pandemin. Skolorna
genomförde en rad åtgärder under tiden med fjärrunder28.

Eftersom en majoritet av skolhuvudmännen i Sverige
återkopplar att den fysiska- och psykiska ohälsan har ökat
under pandemin25 så har Kalmarsunds gymnasieförbund
prioriterat att elevhälsan utöver det förebyggande och
hälsofrämjande arbetet ska prioritera elever som behöver
extra stöd till följd av pandemin. Elevhälsan kommer aktivt
söka elever för att se över deras mående och behov av
stöd.

KOMMUNALT AKTIVITETSANSVAR
HANDLINGSPLAN

-

Kalmarsunds gymnasieförbund har ett genom medlemskommunerna fått ett uppdraget att samordna ett övergripande ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).
Den enskilt största riskfaktorn för unga att tidigt hamna i
utanförskap är en ej genomförd gymnasieutbildning. Unga
som saknar gymnasieutbildning är kraftigt överrepresenterade bland arbetslösa, försörjningsstödsberoende och
de som har sjukersättning.26 Ur ett samhällsperspektiv betyder det att kommunernas arbete med att bidra till att
skapa goda livschanser för unga som efter grundskolan
inte fullgör sin gymnasieutbildning är av stor betydelse
ur flera aspekter. Det är av största viktigt att det finns en
tydlig ansvarsfördelning mellan Kalmarsunds gymnasieförbund och respektive medlemskommun samt att det finns
avsatta resurser för arbetet med aktivitetsansvaret. I arbete med respektive medlemskommun behöver det tas fram
en handlingsplan som beskriver arbetet med KAA samt en
tydlig ansvarsfördelning

KOMMUNIKATION, INFORMATION

Information, kommunikation och marknadsföring är oerhört viktiga delar för Kalmarsunds gymnasieförbund, vilket
har blivit alltmer tydligt under pandemin. För att säkerställa
bra och tydliga kanaler för information, kommunikation och
marknadsföring ska Kalmarsunds gymnasieförbund under
2022 arbeta fram en kommunikationspolicy som beskriver
förbundets organisering och arbete med kommunikation.
25

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

26

Skolinspektionens rapport Unga riskerar hamna mellan stolarna 2014:07

UTVECKLAD DIALOG MED STYRELSEN
FÖR VUXENUTBILDNING

Kalmarsunds gymnasieförbund ska utveckla dialogen med
styrelsen för vuxenutbildningen för att bredda utbudet av
utbildningsmöjligheter till medlemskommunernas invånare inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande
nivå, på gymnasial nivå, i svenska för invandrare och särskild utbildning på grundläggande resp. gymnasial nivå.
Dialogen ska på ett mer effektivt sätt anpassa utbildningsutbudet utifrån de sökandes behov, behoven inom arbetslivets kompetensförsörjning samt behovet av integration
av nyanlända.
Kalmarsunds gymnasieförbund ska genom att fortsatt följa
framtaget avtal för vuxenutbildningen samt föra en dialog
med kunskapsnavet om utbud, säkerställa en effektiv organisering av den kommunala vuxenutbildningen både på
övergripande nivå och skolnivå.

29.

Budget 2022 &
planering 2023-2024

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 budget för varje kalenderår
så att intäkterna överstiger kostnaderna. 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 beredskapen.
Soliditetsmål
Soliditeten visar hur stor andel av kommunens tillgångar som är finansierade med eget kapital, målet är att den, såväl exklusive 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 utbetalningar.
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/avskrivningar. Förbundets
mål är att 100% av investeringarna är självfinansierade under planeringsperioden.
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Beskrivning av budgetsystemet
Från och med höstterminen 2005 tillämpar Kalmarsunds gymnasieförbund en programrelaterad elevpeng enligt nedanstående beskrivning. 2015 inkluderades även gymnasiesärskolan 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. Introduktionsprogrammen ingår inte i riksprislistan och för gymnasiesärskolan
finns enbart ett genomsnittligt grundbelopp angivet. Kalmarsunds
gymnasieförbund 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 introduktionsprogrammens specificerade belopp och däremellan sker en årlig korrigering
med uppräkningsfaktor från gymnasiets nationella program.

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

Justering görs efter meritvärde, 5-15 %. Detta bör ge kompensation
för svagpresterande elever på nationella program.
Meritvärde 70 - 120
ger 15 % mer i bidrag
Meritvärde 120,5 - 155 ger 10 % mer i bidrag
Meritvärde 155,5 - 190 ger 5 % mer i bidrag
För de som blivit antagna med programinriktat val (IMV) till ett nationellt program samt elever som fått dispens i engelska 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.

UTVECKLINGEN AV 16-19 ÅRINGAR
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Borgholm

år 2024
2020
år 2023
2021
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Borgholm Mörbylånga
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DIMENSIONERING AV GYMNASIESKOLORNAS PROGRAMUTBUD

Nedanstående tabell visar antalet platser för nationella program i årskurs 1. Antalet platser i organisationen mellan 21/22
till 22/23 har ökat med 78 st.
Org.platser
Skola Anskod

Benämning

Kommun 22/23

21/22

20/21

JN

BF

Barn- och fritidsprogrammet

Kalmar

64

64

64

LK

BA

Bygg- och anläggingsprogrammet

Kalmar

60

60

60

ST

EK

Ekonomiprogrammet

Kalmar

160

160

192

LK

EE

El- och energiprogrammet

Kalmar

64

64

64

JN

ESBIL

Estetiska programmet, bild och formgivning

Kalmar

32

20

16

JN

ESDAN

Estetiska programmet, dans

Kalmar

8

8

16

JN

ESEST

Estetiska programmet, estetik och media

Kalmar

32

16

32

JN

ESMUS

Estetiska programmet, musik

Kalmar

16

16

16

JN

ESTEA

Estetiska programmet, teater

Kalmar

8

8

16

LK

FT

Fordons- och transportprogrammet

Kalmar

24

24

24

ST

HA

Försäljnings- och serviceprogrammet

Kalmar

32

32

32

ST

HA

Försäljnings- och serviceprogrammet profil asperger

Kalmar

3

3

4

LK

HV

Hantverksprogrammet*

Kalmar

32

32

LK

HVFRI

Hantverksprogrammet, frisör

Kalmar

0

16

LK

HVSTY

Hantverksprogrammet, styling

Kalmar

0

16

JN

HT

Hotell- och turismprogrammet

Kalmar

16

0

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

224

160

ST

SABETL

Kalmar

0

32

ST

SABETA

Kalmar

0

32

ST

SAMEDA

Samhällsvetenskapsprogrammet Bet profil ledarskap och
idrott
Samhällsvetenskapsprogrammet Bet profil räddning och
säkerhet
Samhällsvetenskapsprogrammet Med profil asperger

Kalmar

5

3

2

LK

TE

Teknikprogrammet

Kalmar

128

128

160

LK

VF

VVS- och fastighetsprogrammet

Kalmar

13

13

13

JN

VO

Vård- och omsorgsprogrammet

Kalmar

32

32

32

1 145

1 067

1 126

Summa
*Antagning på programnivå från 21/22 och tidigare på inriktningsnivå.
** Antagning på programnivå från 21/22 och tidigare på programnivå och profilering.

GYMNASIESÄRSKOLAN

Gymnasiesärskolan planerar för att
anta nya elever till följande program
läsåret 2022/2023. Antalet platser
anpassas i så stor utsträckning som möjligt efter behovet.

Kod

Program

AHADM-GS

Nationella program
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
33.

Interkommunala ersättningar
De interkommunala ersättningarna för år 2022
påverkas av antagningen till två läsår; dels läsåret 2021/22, dels läsåret 2022/2023. Det budgeterade antalet elever som förväntas gå hos andra
huvudmän under 2022 är 728 elever (683 elever,
2021).
Antagningen visar att fler elever från förbundets kommuner söker utbildningar hos andra huvudmän läsåret
21/22, vilket troligtvis medför en högre kostnad 2022. Antal gymnasieelever från andra kommuner som vill studera
i förbundets skolor beräknas bli ca 7 st fler än 2021. Det
budgeterade antalet elever som förväntas gå inom gymnasieförbundet, från andra kommuner, under 2022 är 654
stycken.

INTERKOMMUNALA INTÄKTER

Kalmarsunds gymnasieförbund har stort inflöde av
gymnasieelever från vissa kringkommuner. Det totala antalet elever från Nybro kommun 2021, är 198 elever (199 elever, 2020), Oskarshamn kommun 2021 är
71 elever (86 elever, 2020), Mönsterås kommun 2021 är 163
elever (166 elever, 2020), Högsby kommun 2021 40 elever (42 elever, 2020) samt Emmaboda kommun 2021 är 71
elever (72 elever, 2020).
Totalt studerar 647 elever från andra kommuner inom
förbundet 2021 (658 elever, 2020). De gymnasieprogram
som elever från andra kommuner i första hand söker är
estetiska programmet, samhällsvetenskapsprogrammet,
teknikprogrammet, ekonomiprogrammet, barn och fritidsprogrammet och bygg- och anläggningsprogrammet.
Elever från andra kommuner finns dock på alla program.
Intäkterna budgeteras till totalt 96,6 mkr inklusive gymnasiesärskolan och AST-enheten.

INTERKOMMUNALA KOSTNADER
Elever från andra kommuner som går i KSGYF
gymnasieskolor:
2019 2020 2021 2022
Gymnasieelever

587

599

575

574

AST-elever

23

32

39

41

Gymnasiesärskoleelever

31

27

33

39

641

658

647

654

Totalt
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Elever som studerar i andra kommuner 2021 är 82 stycken (93 elever, 2020). På fristående skolor, belägna i Kalmar kommun, studerar 557 elever under 2021 (505 elever,
2020).
Andra gymnasieutbildningsanordnare än KSGYF
som elever söker sig till:
2019 2020 2021 2022
Studerar i andra kommuner

77

93

82

78

Studerar vid fristående skolor i Kalmar

498

505

557

600

Studerar vid fristående skolor övriga landet

45

39

44

50

620

637

683

728

Totalt

Elever hos andra huvudmän läsåret 2022
7%

11%

82%
Andel elever på gymnasiala utbildningar i andra kommuner
Fristående skolor övriga landet
Lokala fristående skolor

Fristående skolor övriga landet

FÖRÄNDRINGAR INOM DEN INTERKOMMUNALA KOSTNADEN

Inom Samverkan Sydost söker alla elever som förstahandssökande.
Inom området studerar 54 elever från Kalmarsunds
Lokala fristående skolor
gymnasieförbund, årskurs 1-3, i någon annan kommun preliminärt under 2021 (50 elever, 2020). Samverkan sydost består av
Kalmarsunds gymnasieförbund (Borgholm, Kalmar, Mörbylånga, Torsås) och kommunerna Emmaboda, Karlshamn, KarlsAndel elever på gymnasiala utbildningar i andra kommuner
krona, Lessebo, Nybro, Olofström, Oskarshamn, Ronneby, Tingsryd och Växjö.
Antalet elever som går på friskolor under 2021 i Kalmar är preliminärt:
Fria läroverken Kalmar
129 elever (120 elever, 2020)
Calmare Internationella Skola
167 elever (138 elever, 2020)
Kalmar praktiska gymnasium
93 elever (93 elever, 2020)
		
		
		

Hushållningssällskapet/Naturbruksgymnasiet
90 elever (76 elever, 2020),
intagningen sköts via Växjö
SYAB
71 elever (74 elever, 2020)
Dag Hammarsköldsgymnasiet
10 elever (8 elever, 2020)

Antalet elever som går på friskolor under 2021 utanför Kalmar är preliminärt 44 st (39 elever, 2020). Det totala kostnaden för 2022 budgeteras till 92,9 mkr. inklusive gymnasiesärskolan och AST-enheten.
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Driftsbidrag från medlemskommuner 2022-2024
Budgetförslag inför år 2022 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
2021 års omfördelade budget beräknas antalet öka med 59
till 4 410. Med hänsyn till denna prognos ökar därmed budgeten med 5 954 tkr inför nästa år.
Till detta kommer justering för statsbidrag som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning och
som omfattar bidrag till gymnasie- och komvuxverksamhet. För statsbidrag som omfattar gymnasie- och
komvuxverksamhet 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 2022 är:
Rätt till komvux
Prövning av gymnasial utbildning
Införande av aktivitetskrav komvux
Tydligare krav grundvux
justering krav komvux
Nationella prov KOMVUX
Lärarlegitimation
Stärkta förutsättningar för elever med vissa 		
funktionsnedsättningar (SOU 2011:30)
Nya skollagen
Rektorsutbildning
Skolkostnadsutredningen
Stärkta skolbibliotek
Stärkt elevhälsa
Allsidig social sammansättning
Den nya gymnasiesärskolan
Ungdomar utanför gymnasieskolan
Effektiviseringar nya gymnasieskolan
Genomströmning gymnasieskolan
Branschskolor
Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper
Modersmål finska och jiddisch
I budget 2022 har gymnasieförbundet först reducerat
statsbidragen för år 2021 med 1 861 tkr för att sedan justera med de aktuella statsbidragen för år 2022. Utfallet för
statsbidragen, både för komvux och för gymnasiet, innebär
sammantaget en utökning av medlemsbidraget med 2 430
tkr inför 2022. Utfallet för enbart gymnasiet innebär dock,
precis som föregående år, ett negativ utfall eftersom statsbidraget för effektiviseringen av gymnasieskolan fortfarande kvarstår som ett minusbelopp. För år 2023 beräknas
statsbidragen öka till 4 133 tkr jämfört med år 2022. För år
2024 förväntas statsbidragen minskas med 24 tkr jämfört
med år 2023 till 4 109 tkr.
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Totalt driftsbidrag
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Borgholm
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Borgholm

Mörbylånga

Torsås

Kalmar

Summa

2022

50 384

68 741

35 714

347 142

501 981

2023

49 491

70 572

37 783

355 983

513 828

2024

50 306

72 290

37 121

365 814

525 532

Gymnasieskola driftsbidrag
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Borgholm
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Borgholm

Mörbylånga
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Kalmar

Summa

40 975

63 473

32 733

310 782

447 963

2023

39 680

64 948

34 627

317 685

456 939

2024

40 309

66 633

33 934

326 210

467 086

2022

Vuxenutbildning driftsbidrag
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Borgholm

Mörbylånga
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2022

9 409

5 268

2 981

36 360

Summa
54 018

2023

9 811

5 624

3 156

38 298

56 889

2024

9 997

5 657

3 187

39 605

58 446
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Budgetram och driftsbudget 2022
Budgeten inför år 2022 utgår från 2021 års budget inklusive löneökningar samt justering för ökning av antalet 16–19 åringar,
förändringar av statsbidrag.
Sammantaget innebär detta en budgetram för år 2022 som uppgår till 501 981 tkr.
Under planeringsperiod för åren 2023 och 2024 fortsätter antalet elever att öka vilket innebär en ökning av medlemsbidraget framöver. Antalet 16-19 åringar beräknas öka med 90 till 4 500 inför budgetåret 2023 för att sedan öka med ytterligare
105 till 4 605 budgetåret 2024.
Prognosen för de kommande tio åren innebär totalt en möjlig elevökning med 14 %. Kalmar och Mörbylånga kommun har
en prognostiserad ökning med 22 % respektive 7 %. %. Prognosen för Torsås kommun och Borgholms kommun innebär en
negativ befolkningsutveckling på minus 7 % respektive minus 19 %.

(tkr)

Budget 2021

Budget 2022

Gymnasieskola

-434 624

-447 964

Vuxenutbildning

-52 462

-54 018

Total summa:

-487 086

-501 981

Gemensamma verksamhetskostnader

58 134

66 198

Ers från gymnasieskola och vuxenutbildning

-58 134

-66 198

Lars Kaggskolan

123 336

125 379

Stagneliusskolan

109 335

110 063

Jenny Nyströmskolan inkl Gymnasiesärskolan

120 952

120 281

Restaurang och café

23 710

24 403

Ers för gemensam adm

57 146

64 837

434 479

444 964

Axel Weüdelskolan

42 212

43 496

Ölands utbildningscenter, Komvux

8 907

9 161

988

1 361

52 107

54 018

500

3 000

Driftsbidrag från medlemskommunerna

Gemensamt
Förbundskansliet

Total summa:
Gymnasieskola

Total summa:
Vuxenutbildning

Ers för gemensam adm
Total summa:
Resultat
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Nettokostnad 2022
Vuxenutbildning
10,5%

Resultat
0,6%

Förbundsövergripande
13,2%

Gymnasieutbildning inkl. RoC
75,7%

Gymnasieutbildning inkl. RoC

Förbundsövergripande

Vuxenutbildning

Resultat
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Investeringsbudget 2022
Förbundets investeringsbudget år 2022 uppgår till 11 mkr. Den största delen av budgeten,
6 mkr, är avsatt för IT och infrastruktur. Skolornas investeringsbudget uppgår till 3,2 mkr därefter följer investeringar för förbundets lokaler på
0,8 mkr och investeringar för restaurang och café
på ca 1 mkr.
Stagneliusskolan planerar i sin investeringsbudget för 2022
att lokalanpassa ett antal undervisningssalar samt utrusta
arbetsrum med anpassade inventarier. Den enskilt största
posten är dock larmsystem inklusive kameror till huvudbyggnaden.
Axel Weüdelskolan har under 2021 utökats med ytterligare
undervisningssalar och rum på Västergård som ligger anslutning till Axel Weüdelskolan. Behovet av utrustning och
inventarier till klass- och arbetsrum är därför stort. Då
trycket på lokaler trots utökningarna på Västergård fortsatt
är stort så är tanken att verkstaden i huvudbyggnaden ska
byggas om för att kunna användas till undervisning. Uppstart av projektet är tänkt under 2022 och behovet att utrusta lokaler likaså.

På Ölands utbildningscenter är tänkta investeringar främst
kopplade till stadigvarande undervisningsmaterial inom
vård- och kockbildningarna. Utöver dessa även inventarier
till personalrum och arbetsrum på skolan.
Lars Kaggskolan har ett stort behov av att uppdatera möblering och teknisk utrustning till sina lokaler. I planeringen av
investeringar återfinns även stadigvarande undervisningsmaterial till ett flertal av yrkesprogrammen.
Planerade investeringar för Jenny Nyströmsskolan omfattas av en anpassning av lokaler och utrustning utifrån de
förändringar som skett i elevantal på skolans program.
När det gäller verksamheten för restaurang och café finns
behov av att ersätta diskmaskinen på Jenny Nyströmsskolan. På Lars Kaggskolan behöver en ugn ersättas. För att
våra elever ska få bra information samt för att enkelt kunna
få ut budskap vill Restaurang & café fortsätta uppsättning av
digitala skyltar i restaurangerna på Lars Kagg och Stagnelius. Lars Kaggskolan är i behov av en ytterligare salladsbuffé.
För den övergripande verksamheten handlar det om
behov av elevdatorer, datorer för personal och infrastruktur. Det planeras även för utveckling och digitalisering av
datasystem.

Investeringsbudget 2022
Skolorna 29%

IT & Infrastruktur
55%

Övergripande &
lokaler
7%
Restaurang & café
9%
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IT & Infrastruktur

Övergripande & lokaler

Restaurang & café

Skolorna
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Resultatbudget
Resultatbudget (tkr)

2022

2023

2024

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Pensioner
Avskrivningar

140 114
-616 332
-29 219
-7 343

157 218
-628 043
-27 906
-7 843

154 321
-639 976
-29 295
-8 343

Verksamhetens nettokostn.

-512 780

-506 574

-523 293

Medlemsbidrag

502 495

497 301

515 021

Statsbidrag

13 593

13 593

13 593

Verksamhetens resultat efter statsbidrag

3 308

4 320

5 322

10

10

10

-318

-330

-332

3 000

4 000

5 000

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

42.

Finansieringsbudget 2022
Finansieringsbudget (tkr)

2022

2023

2024

Resultat

3 000

4 000

5 000

7 343

7 843

8 343

730

-198

125

Övriga poster

-2 762

4 678

1 598

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar

49 891

14 676

533

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder

-47 178

-18 000

-1 598

Kassaflöde från den löpande verksamheten

11 023

12 999

14 001

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-11 000

-10 000

-10 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-11 000

-10 000

-10 000

23

2 999

4 001

Likvida medel vid årets början

82 879

82 903

85 902

Likvida medel vid årets slut

82 903

85 902

89 903

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång
Avsättning pension

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Ökning (-)/minskning (+) långfristiga fordringar
Medel från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
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Balansbudget 2022
Balansbudget (tkr)

Budget
2022

Ekonomisk planering
2023
2024

Tillgångar
Anläggningstillgångar

38 379

40 536

42 193

- materiella tillgångar

38 379

40 536

42 193

Omsättningstillgångar

158 037

146 361

149 829

- kortfristiga fordringar

75 134

60 458

59 925

- likvida medel

82 903

85 902

89 903

Summa tillgångar

196 416

186 897

192 022

Eget kapital

65 711

69 712

74 711

- ingående balans

62 712

65 711

69 712

- årets resultat

3 000

4 000

5 000

Avsättningar

3 817

2 498

2 623

- pensioner

2 696

2 498

2 623

- övriga avsättningar

1 121

0

0

Skulder

132 687

114 687

113 090

- kortfristiga

132 687

114 687

113 089

196 416

186 897

192 022

Soliditet

33,5%

37,3%

38,9%

Soliditet inkl ansvarsf

18,5%

22,3%

25,1%

Ansvarsförbindelse

29 469

27 962

26 466

Eget kapital, avsättningar och skulder

Summa eget kapital och skulder

44.

Gymnasieförbundets
verksamheter

Förbundsövergripande
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
verksamheten,
förbundskansliet,
ungdomsmottagningen och restaurang & café. Här ingår flera gemensamma
poster för hela verksamheten som till exempel olika systemkostnader för program, försäkringar, specifika satsningar och budgetposter för verksamhetsutveckling, interkommunala ersättningar,
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.
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Axel Weüdelskolan
Skolan vill skapa en miljö för det livslånga lärande som genom
studieglädje, ökad kompetens och självtillit. Detta i kombination
med att eleven får möta människor i alla åldrar och med varierande yrkes-, studie- och livsbakgrund uppstår en speciell dynamik
vilket ger mycket goda förutsättningar för elevernas lärande. På
komvux i Kalmar kan eleverna läsa fristående kurser, kortare och
längre utbildningar på grundläggande och gymnasial nivå. Skolan
har också svenska för invandrare (sfi) samt särskild utbildning för
vuxna (Lärvux). 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 och arbeta mot distanslösningar.
Axel Weüdelskolans vision är att vara förbundets spjutspets och ett
nationellt föredöme.

Nyckeln till framtiden!

INFÖR 2022

Axel Weüdelskolan kommer att arbeta vidare med att utveckla 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 förutsättningarna 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
funktionerna som de behöver för att lyckas med sina studier. En öppen miljö där samtliga resurser finns på samma yta. Den målgrupp
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som idag vänder sig till vuxenutbildningen behöver mer
stöd i sin antagningsprocess, 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 kombinationen av flera utbildningsformer. Yrkesvux har ökat och förväntas öka än
mer. Troligen kommer behovet med fler sammanhållna
utbildningspaket som sträcker sig över alla studieformer
aktualiseras. SFI/SvA i kombination med högre studier är
en framgångsfaktor för en snabbare integrering, enligt
rapporter från Skolverket. Det har initierats riktade statsbidrag gällande kombinationsutbildningar för 2022.
Fler elever förväntas att söka sig till vuxenutbildningen
under de kommande åren. Dels för ökade arbetslösheten
som kommit snabbare än väntat med anledning av effekterna av pandemin, 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 insatser
gällande stöd ge positiv effekt. Några exempel på stöd är
specialpedagoger, resurstid, studiehallar och tillgång till
fler digitala verktyg och 1-1 satsning inom SFI och Gruv.
Det är av vikt att individen har en kontinuerlig kontakt med
Studie- och yrkesvägledare för att deras väg mot vidare
studier eller arbete blir så effektiv som möjligt.
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UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING
2023-2024

Ett fortsatt arbete med skolans lokaler till miljöer som
främjar modern pedagogik och är anpassad utifrån en alltmer digitaliserad utbildning. Vuxenutbildningen är i ständig
rörelse och ska anpassas utifrån varje enskild individ och
därför behöver Axel Weüdelskolan som utbildningsanordnare ständigt vidareutveckla skolans verksamhet. Snabba
samhällsförändringar och behov ute på arbetsmarknaden
kräver en snabb omställning av oss som utbildningsanordnare. Därför ser skolan att det kommer ske fler ansökningar om möjligheten till anordna YH, yrkesutbildningar i
kombination med SFI/SvA. Ett bra samarbete med externa
aktörer som tex. Arbetsförmedlingen, LNU, Arbetsmarknadsenheten, Flykting- och integration etc. är av stor vikt.

Jenny Nyströmskolan
Jenny Nyströmskolan är en skola full av liv, nya möten och en blandning av yrkesprogram, högskoleförberedande program, introduktionsprogram och gymnasiesärskola. Det ger en bra mix av elever
och utbildningar där alla elever kan känna sig som hemma. Oavsett
program är det utvecklingen av elevens kunskaper, kreativitet och
kompetens som står i fokus.

#Hjärta.Hjärna.Jenny

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. Värdeorden Engagemang, kompetens och
variation synliggör att Jenny Nyströmskolan fokuserar både på
elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling. Genom den
höga kompetensen och engagemanget erbjuder Jenny Nyströmskolan en bred variation av arbetssätt, utbildningar och undervisningsmiljöer som ger dig en utbildning för livet.
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Skolan fortsätter att modernisera klassrumsmiljön till en mer tillmötesgående lärmiljö som speglar dagens pedagogik. Studiehallen
har resurser som innebär att det finns en bred kompetens jämt fördelat under veckorna så att de elever som kommer till studiehallen
har möjligheter att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
På Jenny Nyströmskolan arbetar personalen i en organisation som
handlar om lärande och utveckling och måste därför hela tiden
själva befinna sig i ständig utveckling och lärande. Utifrån detta
fortsätter arbetet med fokus på skolans fyra byggstenar Formativt
arbetssätt, Bättre tillsammans (Kollegialt lärande), Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt Tillgängligt lärande. Våra särskilt
yrkesskickliga lärare (SYL) är knutna till dessa byggstenar och de
arbetar med att vara resurs till övriga pedagoger i dessa frågor.
Skolans pedagogiska helhetsidé är en lärande organisation. En lärande organisation lär sig kontinuerligt av sina erfarenheter och
strävar efter att utvecklas och förbättras. Både undervisning och
verksamhet inom stödfunktioner på Jenny Nyströmskolan har sin
utgångspunkt i aktuell forskning. Kollegialt lärande ska vara en naturlig del av skolans utvecklingsarbete. Utrymme för dessa delar
skapas genom kompetensutveckling. Under läsåret 21/22 påbörjade
vi ett nytt sätt att arbeta i arbetslagen med utgångspunkt i Helen
Timperleys forskning. Den inbegriper bland annat hennes undersökande och kunskapsbildande cykel för lärare som syftar till att öka
elevernas måluppfyllelse. Vi har skapat en organisation där arbetslagen är centrum för förbättringsarbetet. Arbetslagen jobbar parallellt med olika processer som, gemensamt ansvar för elevens socia49.

la och kunskapsmässiga utveckling samt samarbeta, stödja
och inspirera varandra i arbetet och skapa förutsättningar
för pedagogisk utveckling. Både lärare och EH-personal
arbetar tillsammans med arbetslagens utveckling.
Jenny Nyströmskolan präglas av en trygg och god arbetsmiljö. Arbetet fortsätter med att levandehålla planen mot
diskriminering och kränkande behandling på så sätt att
den efterlevs på alla lektioner och arbetas igenom på ett
eller flera klassråd med värdegrund som tema. För det gemensamma arbetet i klasserna arbetar skolan med DATE,
ett material som introducerades av vår elevhälsa läsåret
19/20. All personal arbetar aktivt och direkt med skolans
ordningsregler för att skapa en god arbetsmiljö i skolan.
Studie- och arbetsro är en förutsättning för effektiv inlärning, bättre studie/arbetsmiljö vilket leder till högre
måluppfyllelse.
Söktrycket på gymnasiesärskolan är högt och kommer
fortsatt att vara så vilket innebär att skolan växer lokalmässigt.

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING
2023-2024

Det påbörjade arbetet med en lärande organisation med
arbetslagen som centrum för elevers lärande och mående kommer att fortgå. Biblioteket kommer att utöka sitt
samarbete med arbetslagen bland annat genom den nya
MIK-planen.
Personalen på skolan kommer fortsätta arbeta för en sund
resursfördelning och en hög utbildningskvalité. Jenny
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Nyströmskolan fortsätter att erbjuda attraktiva utbildningar med stor bredd. Vi ser med tillförsikt på ett ökat
antal elever på gymnasieprogrammen och tror att antal
sökningar till de olika programmen kommer att öka. Under hösten har ett intensivt arbete med marknadsföring
skett i syfte att få fler sökande till skolans utbildningar.
Jenny Nyströmskolan har bland annat ett samarbete med
Kalmar kommun och branschen för att få fler sökande till
restaurang- och livsmedelsprogrammet samt hotell- och
turismprogrammet. Personalen jobbar också mycket med
att synas i sociala medier för att informera om skolans
utbud. Jenny Nyströmskolan har också utbildade elevambassadörer på varje program som kommer att besöka
grundskolor och göra reklam för skolans program och inriktningar.
Förhoppningen är också att en gymnasiemässa på plats,
där fler får uppleva skolan fysiskt, kommer att öka söktrycket. I elevenkäten ligger många av skolans program
högt när det gäller frågan om eleverna kan rekommendera
sitt program till någon annan.

KAGG
Lars Kaggskolan
Lars Kagg är en skola för alla. Här finns två högskoleförberedande program, fem yrkesprogram samt introduktionsprogram vilket
skapar en kreativ och lustfylld miljö där elevernas lärande och utveckling står i fokus. Engagerad och kompetent 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
Lars Kaggskolan är att eleverna upplever hög trygghet och trivsel.
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Lars Kaggskolans utbildningar fortsätter vara attraktiva för ungdomar som söker till gymnasiet och de nationella programmen fortsätter att fylla utbildningsplatserna. Yrkesskicklig och engagerad
personal i form av lärare och olika stödfunktioner fortsätter att
utmana, inspirera och stötta eleverna i deras lärande.
Under läsåret 20/21 gick närundervisningen till stor del över till
fjärr- och distansundervisning för flera program men främst NA
och TE. Det innebar att fler elever än vad som är normalt hade
svårt att uppnå kunskapsmålen i vissa ämnen/kurser, vilket i sin tur
påverkat antalet ansökningar för omläsning av kurs. Därför behövs
både ett åtgärdande och förebyggande arbete under läsåret 21/22
där Lars Kaggskolan fortsätter att arbeta för en hög måluppfyllelse
hos eleverna. Åtgärder har vidtagits för att tidigare upptäcka de
elever som ligger i riskzonen för ett godkänt betyg samt ansökt om
extra resurser för att kunna erbjuda så många som möjligt omläsningar i de kurser de önskar, dock med fokus på engelska, svenska/
svenska som andraspråk, matematik och fysik.
Överhuvudtaget kommer pandemin att få konsekvenser för hela
verksamheten både under innevarande år och nästa år. Processer,
planering och strategiskt arbete har helt och hållet stannat upp under 18 månader och det kommer att ta tid innan verksamheten är
ifatt.
En framgångsrik och lärande organisation är förändringsbenägen
och individerna som arbetar i den är medvetna om att utveckling 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. Den utvecklingsprocess och det kollektiva lärande som Lars Kaggskolans personal genomgått under den tid det varit fjärrundervisning är ett utmärkt exempel vad som kan ske när man ställs inför ett gemensamt problem
som måste lösas. Arbetet i skolans utvecklingsgrupp fortsätter och
under läsåret 20/21 var fokus att processa fram former för hur ett
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verksamhetsnära utvecklingsarbete kan se ut. Under innevarande läsår kommer dessa processer att implementeras i en större del av verksamheten. Skolans SYL, särskilt
yrkesskickliga lärare, har helt nya uppdrag som tydligare
än tidigare fokuserar på särskilda utvecklingsområden i
verksamheten, bland annat att utveckla yrkeselevers motivation, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt
utveckling av matematikundervisningen med fokus på att
arbeta proaktivt med elevernas måluppfyllelse.

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING
2023-2024

Arbetet med att fortsätta utveckla en gemensam pedagogisk 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 fortsättningsvis
att vara ett attraktivt utbildningsalternativ för ungdomar
i medlemskommunerna. Om utvecklingen vad gäller söktryck ökar enligt prognos kommer det behövas att undersöka möjligheterna att starta upp nya 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 kapacitet i
matsal och kök) att aktivt ses över.

52.

Stagneliusskolan
Stagneliusskolan är en gymnasieskola som präglas av öppenhet, 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.

Vi tar dig till din framtid

Skolan består för närvarande av fyra skolenheter vilka leds av varsin
rektor och erbjuder de högskoleförberedande programmen samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet samt yrkesprogrammet försäljnings- och serviceprogrammet. Stagneliusskolan
bedriver också anpassad undervisning för elever med särskilda behov
inom så kallade autismspektrumtillstånd, AST-enheten. De nationella
program som erbjuds på AST är samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning media, försäljnings- och serviceprogrammet samt introduktionsprogrammet, individuell inriktning.
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Stagneliusskolan bedriver utbildning som i hög grad attraherar
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 kunskapsnivå och förutsättningar.
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Stagneliusskolan har en styrande och sammanhållande
pedagogisk helhetsidé samt en organisation som vilar på
två ben; arbetsorganisation och utvecklingsorganisation.
Skolans lärcirklar och lärgrupper utgör basen i utvecklingsorganisationen och där arbetar personal kontinuerligt och systematiskt med pedagogiska utvecklingsfrågor
direkt kopplade till helhetsidén. Den grundläggande metod vi arbetar efter utgår från aktionslärande. De särskilda satsningar som genomförs under läsåret innefattar
även språksprånget, kooperativt lärande samt språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt och kooperativt lärande.
Dessutom fortsätter skolan satsningen på lärcoacher som
arbetar med pedagogiskt utvecklingsarbete såväl på individ- som organisationsnivå. Två av skolans pedagoger håller nu på att implementera arbetssättet i kollegiet, genom
gruppcoachning av SYL-gruppen. Detta helt i linje med
skolans helhetsidé om kollegialt lärande.
Skolans lärmiljöer har, under ett antal år, setts över, uppdaterats och fräschats upp. Det ska finnas möjlighet till
samarbete och en mängd olika aktiviteter i klassrummet.
Allt i enlighet med skolans utvecklingsplan och de prioriterade målområden som förbundet satt upp. Satsningen är
planerad att fortsätta.
Hösten 2021 har Stagneliusskolan totalt ca 1200 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 Västergård. Skolan räknar med att fortsatt behöva växa.

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING
2023-2024

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. Skolledningen upplever att skolan har en förmåga att locka till sig sökande till vakanta
tjänster, och lärarbristen är endast kännbar inom vissa ämneskategorier.
Förmågan att attrahera ungdomar att söka till Stagneliusskolan bedöms vara fortsatt hög. Modern teknik och
satsningen på moderna lokaler i kombination med en traditionsrik miljö bidrar till att skapa 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.
Lokalmässigt ser skolledningen att en fortsatt stor antagning av elever kommer att kräva ett strategiskt och långsiktigt arbete med lokalförsörjning även om Storken och
Västergård fyllt lokalbehovet under läsåret 21/22.
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Den pedagogisk helhetsidén, utveckling av organisationen och arbetet i lärcirklarna och lärgrupperna kommer
att fortgå. Detta är en viktig del av skolans gemensamma
strävan att ständigt förbättra verksamheten genom att
fokusera på undervisningsnära utvecklingsfrågor. Skolans
viktigaste uppgift är att utveckla och förbättra varje medarbetares prestationer.
Skolledningen förutspår att söktrycket även till AST-enheten kommer att vara fortsatt stort. Behoven växer och
verksamheten behövs. Därför kommer det krävas ett långsiktigt strategiskt tänkande vad gäller lokalförsörjningen
även för AST.

Ölands utbildningscenter
Skolan är ett utbildningscenter som ger vuxna i alla åldrar möjlighet
att utbilda sig mot nya mål. Skolan erbjuder yrkesutbildningar och
teoretiska kurser med möjlighet att läsa på distans inom vissa områden. Ölands utbildningscenter är flexibelt och förändras ständigt
utifrån samhällets och kommuninvånarnas 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.

Välkommen till en skola
med sikte på framtiden!

Ölands utbildningscenter bedriver idag följande yrkesutbildningar:
Barnskötare-/elevassistentutbildning, lärlingsutbildning Djurskötare inom mjölkproduktion, Vård- och omsorgsutbildning 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 (Gruv) samt Gymnasiala (Gyvux) kurser.
Skolan startar i höst en ny uppdragsutbildning för personal inom
hemtjänsten där de får lära sig grundläggande matlagning, hälsa
och hygien.
Den vackra skolan ligger belägen centralt i Borgholm med närhet
till allmänna kommunikationer. Lokalerna är moderna och inbjuder
till studier. Vi arbetar utifrån skolans utvecklingsplan där våra övergripande mål är att:
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 2022

I januari 2022 har skolan för avsikt att starta en ny omgång av den
nya undersköterskeutbildning samt ytterligare en omgång av restaurangutbildningen. Kvällsstudier på SFI fortsätter och skolan planerar att fortsätta med uppdragsutbildning inom hemtjänsten.
Allt fler önskar läsa på distans. Skolans koncept med en kombination av distans och klassrumsundervisning vilken är döpt till ÖUC
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distans ger eleverna större möjlighet att kombinera arbete
med studier, vilket har visat sig vara mycket framgångsrikt.
Flexibilitet och utveckling kommer att vara skolans kännetecken under kommande år. Entreprenörskap är något
som ska genomsyra skolan och med det hoppas enheten
få fler elever som tar eget ansvar och som antar nya utmaningar.

UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING
2023-2024

Skolan har idag en långsiktig planering över verksamheten
och ser tydligt att det blir mindre efterfrågan på klassrumsundervisning och ett allt större behov av att kunna
läsa flexibelt under olika tider på dygnet. Pandemin har
gjort att fler ser möjligheter att kombinera hemstudier
med arbete och verksamheten måste anpassas efter behoven.
Ölands utbildningscenter ser en fortsatt minskning av antalet elever på SFI och det är svårt att säga hur framtiden
ser ut. Skolan kommer att satsa mer på kombinationsstudier med SFI/SVA och yrkesutbildningar. Detta innebär att
Ölands utbildningscenter 2023-2024 troligtvis till största
delen kommer att vara en vuxenutbildning med inriktning
på flexibla studier, antingen läser man på skolan eller hemma eller både och. Med webbkameror i klassrummen kan
man erbjuda elever på distans att delta i undervisningen
samtidigt som elever är på plats. Förinspelade lektioner
blir allt vanligare vilket ökar elevernas möjlighet att själva
inhämta nya kunskaper.
Skolan jobbar fortfarande aktivt med marknadsföring och
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ska hitta nya vägar till att möta allmänheten så att de upptäcker de utbildningar vilka skolan erbjuder. Vi bedriver
kurser med hög kvalite och vet att det finns ett stort utbildningsbehov. Många av eleverna kommer att fortsätta
arbeta så uppdraget blir att hitta möjligheter för dem att
studera i kombination med jobb. Att utveckla fler yrkesutbildningar med förstärkt yrkessvenska är exempel på alternativa lösningar som enheten kommer att jobba vidare
med .
Skolan har idag en stark personalgrupp med stora möjligheter till nya utmaningar!
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