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§ 55   GYF 2021/0305-01.05 
 
Kvalitetsuppföljningar 
 
Information 
Kvalitets- och verksamhetsutvecklare Hans Gustavsson redogör för nedanstående 
kvalitetsuppföljningar: 
 
Trivselenkät vårterminen 2021 
Trivselenkäten innehåller ca 45 frågor som berör undervisning, stöd och hjälp, 
grundläggande värden, delaktighet, trygghet och trivsel, skolmaten samt ett 
helhetsomdöme. Skalan är 0–10. Enkäten har besvarats av 2 665 elever (61,7 %) 
inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och komvux. 
 
Samtliga verksamhetsmål 2021, där förbundet jämför sig med rikets medelvärden, 
har uppfyllts: 
 
I min skola respekterar vi varandras olikheter 7,9 (mål 7,4) 
På lektionen är vi elever med och påverkar hur vi arbetar 6,5 (mål 5,8) 
Jag känner mig trygg i skolan   8,6 (mål 8,2) 
Mina lärare ser till att det är studiero på lektionerna 7,4 (mål 6,9) 
 
Kalmarsunds gymnasieförbund har under de senaste åren arbetat mer intensivt 
med frågor kring elevers trygghet och trivsel. I trivselenkäten har andelen elever 
som känner sig utsatta för kränkning eller mobbning förändrats från 8% 2019 och 
2020 till 6% 2021, vilket är en tydlig förbättring. Enkätsvaren visar att de flesta 
kränkningarna/mobbing sker i klassrummet och i korridoren och att det flest är 
andra elever som har kränkt/mobbat. En liten andel känner sig kränkt av lärare 
och övrig personal. 
 
Knappt 54 % av eleverna känner sig stressade flera gånger i veckan, vilket är en 
liten ökning jämfört med tidigare år. Kvinnor känner sig betydligt oftare stressade 
jämfört med män.  
 
Kursutvärderingar, läsåret 2020/2021 
Kursutvärderingen, som görs efter varje avslutad kurs, består av 13 frågor och är 
på en skala från 1 till 6. 10 000 svar har kommit in. Frågorna handlar om hjälp 
och stöd, ordningen i klassrummet, lärarens sätt att leda, om valet av arbetssätt 
passar eleven och betygssättningen med mera. 
 
Medelvärdet på samtliga frågor är 4,9 vilket är ett väldigt bra resultat. Högst 
resultat fick påståendena ”Det betyg jag har fått motsvarar i hög grad mina resultat 
och arbetsprestationer utifrån kunskapskraven i kursen” och” Läraren har på ett 
bra sätt förklarat för mig hur mina resultat och arbetsprestationer har värderats vid 
betygssättningen” (bägge 5,2). 
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Sammanfattning 
Samtliga budgetmål som är kopplade till enkäterna är nådda. Sammantaget är det 
ett mycket bra resultat på såväl trivselenkäten som kursutvärderingen. De visar på 
att eleverna trivs på förbundets skolor och känner sig trygga, att de anser att 
skolorna håller en hög utbildningskvalité och att lärarna är rättvisa vid 
betygsättningen. Det är också en låg andel elever som känner sig kränkta. 
Utvecklingsområden finns dock inom elevhälsan och elevinflytande samt 
förbundets förmåga att upptäcka och hantera kränkningar. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-09-02. 
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§ 56   GYF 2021/0304-01.02 
 
Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för elevhälsans 
medicinska insats 
 
Information 
Verksamhetsområdeschef Stefan Regebro redogör för verksamhetsberättelsen 
läsåret 2020/2021 samt förslag till reviderad verksamhetsplan för år 2021/2022 för 
elevhälsans medicinska insats (EMI). 
 
Utvärderingen av EMI tas fram utifrån fem kvalitetsindikatorer rekommenderade 
av ”Vägledning för elevhälsan” som är framtaget av Socialstyrelsen och 
Skolverket. Dessa är Verksamhetsansvar, Lokaler och utrustning, Verksamhetens 
arbete, Personalresurs samt Elevernas inlärningsmiljö och EMI. Samtliga 
uppfyller målen. 
 
Utöver de kvalitetsindikationer som Socialstyrelsen och Skolverket fastställt finns 
interna förbättrings- och utvecklingsområden, bland annat följande: 
 
− Det är av vikt att en digital elevakt öppnar upp och blir tillgänglig för skolans 

alla professioner utifrån perspektivet eleven i centrum. 
− Förbundet behöver utveckla förståelse ifrån en uppfattning att se 

elevhälsoarbetet som stödverksamhet till undervisningen, till att betrakta det 
som en del av kärnverksamheten. 

− Kompetensutvecklingsområden för EMI är fysisk och psykisk hälsa i syfte att 
inspirera eleverna att aktivt välja främjande livsstilsfaktorer. 

− Planering och framtagande av en handlingsplan på hur FaR, (Fysisk aktivitet på 
recept), kan utövas av skolsköterskor. 

Målen i verksamhetsplan 2021/2022 
Alla elever skall ha tillgång till EMI, på lika villkor och utifrån den enskildes 
behov. EMI skall förebygga, upptäcka och arbeta för att förbättra fysisk och 
psykisk hälsa hos varje elev samt ge individuellt stöd i skolsituationen. Det 
förebyggande arbetet utgår ifrån kunskapen om vad som orsakar ohälsa och vilka 
faktorer som leder till ohälsa eller svårigheter att nå utbildningens mål. 
 
Verksamhetsplanen innehåller tre prioriterade målområden utöver det 
övergripande målet. 
1. Antalet genomförda hälsobesök ska uppgå till 90 %. 
2. Säkerställa att all personal inom EMI får kontinuerlig och likvärdig 

fortbildning för att upprätthålla lagstadgat kompetenskrav kopplat till 
legitimerade yrkesgrupper. 

3. Via hälsosamtal, mentors-/lotstid samt i den dagliga verksamheten, arbeta för 
att öka elevernas medvetenhet om vikten av den psykiska och fysiska hälsans 
positiva påverkan på studierna. 
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Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-09-02. 
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§ 57   GYF 2021/0004-10.01 
 
Lägesrapport om skolornas arbete för att minska 
smittspridningen av coronaviruset 
 
Information 
Förbundsdirektör Mats-Peter Krantz informerar om följande: 
 
Regeringen har beslutat om vissa ändringar i förordningen (2020:115) om 
utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss 
smitta. Ändringarna syftar till att undvika att mer långtgående åtgärder än 
nödvändigt vidtas för att förhindra smittspridning. Bland annat ändras villkoren 
för när huvudmän för skolor som håller öppet får besluta om fjärr- eller 
distansundervisning. Förändringen innebär att beslut enligt §§ 11b (om trängsel 
uppstår i kollektivtrafiken) och 11 c (om trängsel uppstår i skolan) endast kan tas 
av vidaredelegat först efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten eller från 
smittskydd. Ändringarna började gälla den 10 augusti 2021. 
 
Skolorna fortsätter sitt arbete med att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett 
smittsäkert sätt. Till exempel har flera åtgärder vidtagits i matsalarna för att 
undvika trängsel med mera. Skolorna vidarebefordrar även information från 
Region Kalmar om vaccination till eleverna.  
 
Tidigare beslut 2021-05-19 om att inte hyra ut skolans lokaler fram till 31 augusti 
på grund av risk för smittspridningen, kommer inte att förlängas. 
 
Krisledningsgruppen är inte längre aktiv men kan återaktiveras om nya riktlinjer 
kommer från Folkhälsomyndigheten eller smittskydd. Covid-19 är en stående 
punkt på dagordningen hos centrala samverkansgruppen och ledningsgruppen. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-09-02. 
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§ 58   GYF 2021/0004-10.01 
 
Lägesrapport om skolmatsalarna – anpassningar för att minska 
smittspridningen av coronaviruset 
 
Information 
Kostchef Kerstin Berg ger en lägesrapport om de anpassningar som har gjorts i 
skolmatsalarna för att minska smittspridningen av coronaviruset och för att ge 
elever och personal en säkrare måltidsmiljö. 
 
Utöver de åtgärder som tidigare vidtagits har kostchefen informerat mentorer samt 
bett om hjälp för vidare information till elever om vikten av att följa lunchschema 
med mera. Bildspel finns att använda i klassrum. 
 
På Lars Kaggskolan har restaurangytan utökats ytterligare med ett stort klassrum. 
Personalrestaurangen nyttjas av både elever och personal. Extra resurs är anställd. 
Utöver detta portionsförpackas mat till vissa program och intas på annan plats.  
 
Ordförande och förbundsdirektör har tagit ett brådskande beslut (delegation 7:1) 
om att uppsättning av paviljong i anslutning till Stagneliusskolans matsal ska 
göras för att minska trängsel i matsalen under pandemin. Paviljongen kommer 
därefter att kunna fungera som en flerårig lösning för att möta elevkulls-
ökningarna på skolan. 
 
På Stagneliusskolan nyttjas även personalrestaurangen av både elever och 
personal. Ytterligare klasser schemaläggs för lunch till Jenny Nyströmskolan till 
dess en paviljong är på plats. Detta är möjligt då Jenny Nyströmskolan har färre 
elever till åk 1. Extra resurs är anställd på Stagneliusskolan som entrévärd för att 
kontrollera insläppet vid skolrestaurangen.  
 
Jenny Nyströmskolan har en större och luftigare restaurang än de andra skolorna 
och fick sedan hösten 2020 ytterligare restaurangyta att tillgå. Extra resurs är 
anställd. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-09-02. 
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§ 59   GYF 2021/0004-10.01 
 
Uppföljning av Lovskolan sommarlovet 2021 
 
Information 
Verksamhetsområdeschef Stefan Regebro informerar om lovskolan. 
 
Begreppet lovskola är reglerat i skollagen för grundskolan men inte för 
gymnasieskolan. Huvudmannen kan dock organisera för frivillig lovskola för 
elever. Den regleras inte i skollagen men statsbidrag kan sökas för alla lov utom 
jullovet. Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte 
uppnår eller riskerar att inte nå betyget E.  
 
Ämneslärare arbetar med proaktiva åtgärder för att minimera risken för att en 
enskild elev ska hamna i en situation där rektor nödgas fatta beslut om extra 
anpassningar eller särskilt stöd. Visar det sig trots allt att en elev befinner sig i 
behov av stöd anmäler ämneslärare alternativt mentor/lots ärende till skolans 
EHT-team (extra anpassningar och särskilt stöd). 
 
Inför sport-, påsk- och sommarlovet följer EHT-teamet upp samtliga elevers 
studiesituation som resulterar i att skolan aktivt tar initiativ till att erbjuda elever 
undervisning under lovet för att möjliggöra ökad måluppfyllelse. Resor, arbete 
och andra orsaker utgör tyvärr hinder för ett antal ungdomar att delta i lovskola. 
 
Uppföljning av lovskolan i juni 
− Totalt har 232 elever deltagit. 
− I genomsnitt har ca 30 elever på varje skola uteblivit trots att de tackat ja till 

erbjudandet. 
− Elever som deltagit fullt ut har erbjudits 50 timmars undervisning med hög 

lärartäthet. 
− Eleverna har gett positiv återkoppling. 
− Minst 40 elever har i direkt anslutning efter lovskolan kunnat avsluta en kurs 

med ett av de godkända betygen. 
− Ytterligare ca 50 elever kommer genom sitt deltagande vid lovskolan att kunna 

slutföra en kurs med minst ett godkänt betyg under höstupptakten. 
− För en majoritet av eleverna har lovskolan resulterat i att eleven under 

höstterminen 2021 har goda möjligheter att kunna slutföra en kurs med minst 
ett godkänt betyg.  

 
Skolorna har utarbetat en individuell handlingsplan för varje enskild elev. 
 
Beslut 
Direktionen tar informationen till protokollet. 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-09-02. 
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§ 60   GYF 2021/0213-03.02 
 
Tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av 
särskilt stöd vid gymnasieutbildning i en fristående 
gymnasieskola 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2021-09-02. 
 
 
 
§ 61   GYF 2021/0309-10.01 
 
Konkurrerande utbildning inom byggbranschen 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2021-09-02. 
 
 
 
§ 62   GYF 2021/0306-10.01 
 
Ung Företagsamhet – Information om verksamheten 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2021-09-02. 
 
 
 
§ 63   GYF 2021/0307-10.01 
 
Språkstödjarna – Information om verksamheten 
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2021-09-02. 
 
 
 
§ 64   GYF 2021/0308-10.01 
 
Sammanställning av ärenden gällande kränkning av elev  
 
Informationen ges endast till direktionen vid direktionsmöte 2021-09-02. 
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§ 65 
 
Presentation av ny rektor 
 
Presentation sker vid direktionsmöte 2021-09-02. 
 
 
 
§ 66 
 
Information från förbundsdirektören 
 
Informationen ges till direktionen vid direktionsmöte 2021-09-02. 
 
 


