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Systematiskt kvalitetsarbete 2020 - SFI, 
vuxenutbildning, gymnasium och förskola 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner sammanställningen av läsårets 

2019 - 2020 systematiska kvalitetsarbete för SFI, vuxenutbildningen 

gymnasieskolan och förskola.  

Sammanfattning av ärendet 

Det systematiska kvalitetsarbetet är en förutsättning för att få en god kvalité 

på sin verksamhet. För att nå de uppsatta målen behövs att man följer upp, 

analysera, letar efter orsaker och genomför de förändringarna som krävs för 

att verksamheten ska utvecklas i utsatt riktning. Det huvudmannens ansvar 

att det systematiska kvalitetsarbetet genomförs på huvudmannanivå enligt 

4 kap. 3 § skollagen (2010:800). 

Varje enhet har arbetat med det systematiska kvalitetsarbete i dialog med 

utvecklingsledaren. Huvudmannen har sammanställt varje 

verksamhetsområde där styrkor, avvikande resultat och 

utvecklingsområden lyfts fram. Respektive rapport innehåller 

huvudmannens bedömning och åtgärdsplan. Till denna nämnd finns 

gymnasieskolan, vuxenutbildningen, svenska för invandrare samt förskolan 

färdigsammanställd.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2020-09-28. 
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Huvudmannens bedömning 

Huvudmannen har endast en verksamhet inom SFI- och Vuxutbildningen.  Därav 

finns det endast ett underlag att utgå från till huvudmannens systematiska 

kvalitetsarbete.  

De har under året arbetats mycket med att ta fram och att efterleva rutiner, för att 

de ska få genomslagskraft i verksamheten. Det finns fortfarande ett behov av att få 

stöttning i och att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet 

Huvudmannen ser att systematiken i arbetet har under året förbättrats. Inför 

kommande läsår kommer insatserna att genomföras, som togs fram av Samverkan 

för bästa skola. Även om de riktar sig främst mot gymnasiedelen så kommer den 

även VUX/SFI verksamheten till del då den större andelen lärare undervisar på 

båda utbildningarna.  Linneuniversitet är ansvariga för insatsen och den kommer 

att fokusera på undervisning, bedömning och organisation.  

 

I med att de nationella programmen avvecklades har även vuxenutbildningens 

utbud minskats, åtminstone det som erbjuds på plats. Det finns en politisk vilja att 

utveckla vuxenutbildningen framöver.  

 

 

Åtgärder:  

 

• Huvudmannen ska säkerställa att rutiner, dokumentation, utredningar och 

verkställande av beslut genomförs. Detta ligger till grund för att kunna 

bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.  

• Huvudmannen behöver aktivt stötta och ge rektor förutsättningar att arbeta 

med systematiskt kvalitetsarbete. Under höstterminen kommer 

förvaltningschefen och utvecklingsledaren att följa upp genom att 

genomföra verksamhetsdialog med rektor och personal för att följa och 

stötta i arbetet. 
• Huvudmannen följer upp studieresultaten och analyserar eventuella orsaker till 

studieavbrott och hur man arbetat med förebyggande insatser koppla till dessa.  

 

 

Mål 2020/2021 

• Rutiner och övriga strukturer fungerar väl. Detta görs genom att 

huvudmannen och rektor implementerar, följer upp och säkerställer att det 

fungerar. Elevadministrationen är välutvecklat, elevernas utveckling under 

deras utbildningstid går att följa digitalt. 
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• Huvudmannen ska ännu mer aktivt stötta rektor i utvecklingsåtgärderna, 

samt efterfråga uppföljningsdokumentation för att kunna vägleda i 

analysarbetet.  

• Vi har goda studieresultat med  god progression och få avbrott.  
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7. Anpassning och särskilt stöd 

 

SFI och VUX 

Utgångspunkten för eleverna är kartläggningen som i vanliga fall har gjorts på introkursen. Under 

detta läsåret har kartläggningarna gjorts så gott som möjligt utan introkursens vägledning. 

Studerande placeras därefter på sin egen nivå som passar deltagarens tidigare skolbakgrund och 

erfarenheter. Sfi består av fyra olika kursen, A-D, och tre olika studievägar.  

Till nästa läsår har vi som utvecklingsmål att fortsätta individanpassa utbildningen på ett ännu bättre 

sätt och vi hoppas kunna få fortsätta använda det digitalt läromedel som är anpassat till varje 

deltagares nivå som vi har haft under våren 2020. Utbildningen kan på så sätt vara mer flexibel för 

dem som vill studera i snabbare tempo eller kombinera sina studier med praktik eller arbete. 

 

Eftersom våra pedagoger ofta undervisar inom mer än en verksamhet så har det fördjupade materialet 

kring extra anpassningar som gjorts riktat på gymnasiet tillämpats efter bästa förmåga även på våra 

vux-studenter. Det ökar möjligheten att kunna möta fler studerande på ett så korrekt sätt som möjligt 

och anpassa uppgifterna efter deras förmåga och mottaglighet. De generella anpassningar som ingår i 

pedagogernas uppdrag görs. 

På vuxenutbildningen finns ingen elevhälsa utan ärenden som gäller studerande anmäls till 

Arbetsförmedlingens hälsoteam, detta gjordes även under läsåret 18/19. Det har inte heller nu 

fungerat på ett tillfredsställande sätt och vissa av ärendena har tagit lång tid eller har responsen helt 

uteblivit.  

Sedan början av 2019 har ett ärendeforum skapats med regelbundna möten mellan Sfi-lärare, 

Arbetsförmedling, Etableringsenheten och socialhandläggare där vi har diskuterat olika 

personärenden. Detta har upplevts som positivt från alla deltagande parter och det är viktigt att det 

fortsätter även framöver. 

 

Deltagare på vuxenutbildningen har ingen närvaroplikt utan kan enbart bedömas på sina resultat på 

olika uppgifter. Det som blir uppenbart vid betygsättning är att de studerande som deltagit 

regelbundet på lektioner, både fysiskt och digitalt, klarar kurserna bättre än de som inte har närvarat. 

Flertalet av deltagarna har inte klarat av att studera på egen hand utan behöver stöttning i sin 

andraspråksinlärning. Det här tar vi med oss att i fortsättningen uppmana deltagare att delta och 

närvara så aktivt som möjligt på lektionerna. Studeraandes digitala kunskaper är av varierande grad 

och för att göra det mer jämlikt i framtiden bör det jobbas mer med digital kompetens på samtliga SFI-

kurser. 
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Ett stort utvecklingsområde till kommande läsår är att se till att pedagogerna håller sig uppdaterade 

kring forskning och framgångsfaktorer inom området samt koppla uppdraget till läroplanen och 

skollagen även för våra vux-studenter. 

 

 

 

8. Trygg och god miljö för lärande 

Antal registrerade kränkningar under vårterminen 2020: 

Elev-Elev 0 

Personal-Elev 0 

Åtgärder på gruppnivå för att förebygga och förhindra kränkningar under läsåret:  

Se analysen nedan: 

 
Vi arbetar naturligtvis med detta även med våra vuxna studerande. Enkäter och liknande genomförs 

dock inte på samma sätt som på gymnasienivå. Vi försöker, genom den löpande kommunikationen 

med de studerande, se till att de är väl insatta i värdegrunden och dess betydelse. 

  

SFI  

För att skapa en god lärandemiljö har vi arbetat med värdegrundsarbete bland annat genom 

temadagar och diskussioner om kulturella skillnader och koder i Sverige. Vi har även, tillsammans 

med deltagarna, utarbetat gemensamma regler.  

Flera aktiviteter görs med studerande varje läsår, t ex utflykter, som präglas av en vänskaplig basis för 

att skapa trygga relationer mellan deltagarre och lärare, män och kvinnor, olika nationaliteter och för 

att visa hur umgänget fungerar i det svenska samhället.  

Kommunikationen är oftast a och o för att få ett fungerande klimat där den ömsesidiga respekten blir 

naturlig. 

 

Vux  

Parallellt med undervisningen arbetar pedagogerna med demokratiska värden, sociala koder och 

värdegrund. Detta blir tydligare på de rena Vux-kurserna. Viktigt att poängtera är att inte alla våra 

Vux-deltagare är nysvenskar utan ett antal av dem är svenska som läser upp/till tidigare utbildningar 

för att få en bredare kompetens, högskolebehörighet eller ny yrkestitel.  
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9. Ansvar och inflytande 

 

VUX 

Pedagogerna försöker ta tillvara på deltagarnas intressen och utifrån detta, tillsammans med dem, skapa 

uppgifter som sedan kan bedömas, precis som under förra läsåret. På så vis blir studerande delaktiga i både 

planering, genomförande och utvärdering. Studerande har även en möjlighet att påverka innehållet i sin 

utbildning genom sina individuella val. Genom delaktighet ökar deltagarnas motivation och det främjar 

studieron, och de har då lättare att hålla rätt fokus. Studerande på vux har inte närvaroplikt på det vis som 

gymnasiet har och det leder till att det egna ansvaret sätts på prov. Vissa sköter det galant medan andra som 

börjar få en sämre närvaro lätt försvinner helt. Vi försöker följa upp detta så gott som möjligt och brev skickas 

ut till studerande då den inte varit närvarande på tre veckor. Kommer inte deltagaren in efter det brevet skrivs 

den ut från kursen/utbildningen. 

På Vux-utbildningen förutsätter vi att studerande själv tar ett stort ansvar för sina studier och delaktighet. 

Studerandes ansvar fick en extra betydande roll under våren då Corona-pandemin slog till.  
 

SFI  

Deltagarna i utbildningen får vara delaktiga i planeringen av veckans arbete, aktiviteter och arbetssätt. 

Delaktigheten varierar i de olika grupperna beroende på studerandes språkkunskaper och förståelse av 

kunskapskraven för SFI. Ett exempel på deltagares delaktighet i kurs C och D är att de är med och bloggar 

(Blogg med SFI i Åseda). Bloggen fick en ännu viktigare betydelse efter att vi fick stänga skolan på grund av 

Corona i mars. Vidare så arbetar nu även pedagogerna på SFI i ”classroom” och där finns mycket information 

och uppgifter att hämta för deltagarna. Även här måste de studerande själva ta sitt ansvar. 

 

 

Digitalisering 
Analys och identifierade utvecklingsbehov 

 

När vi blev tvungna att ställa om helt till distansundervisning i mars 2020 på grund av Covid-19 blev 

personalen satta i en tuff situation som innebar mycket merarbete i början för att lägga om klassrumsstudier 

till studier som kunde bedrivas helt hemifrån. Personalen har tagit stora kliv i att få till sina digitala klassrum 

både när det gäller att lägga ut uppgifter och hålla digitala föreläsningar och lektioner. En del har mer kvar 

att lära än andra men utvecklingen på samtliga pedagoger har varit stor. För vux och SFI blev utmaningen 

extra stor då de flesta studerande inte har en dator. Att följa undervisningen via en mobiltelefon fungerar 

inte alls lika bra och vi märkte tydligt att närvaron på de digitala lektionerna, efter stängning av skolan i 

mars, blev betydligt lägre. Här måste vi fundera på hur vi ska kunna öka tillgången till datorer osv i 

framtiden. 

Personalen behöver fortsätta utveckla sina egna kunskaper inom digitalisering och användning av befintlig 

utrustning även om många gjort en fantastisk utveckling nu under Corona-pandemin. Med rätt kunskaper 

hos personalen kan de handleda deltagarna på ett bättre sätt. Det krävs en flexibilitet för att kunna utgå ifrån 

varje deltagares förutsättningar och behov. Med hjälp av digitaliseringen underlättas lärarens arbete. 
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VUX 

Våra Vux-studenter har en begränsad tillgång till datorer vid sin undervisning på skolan. Via GAFE läggs 

olika uppgifter och information upp. Även presentationer och användbara länkar läggs där.  

Bättre uppkoppling krävs samt ett öppet nätverk för att våra Vux-deltagare ska få de förutsättningar de 

behöver när det gäller det digitala. 

Vi ska ha runt 30 datorer på skolan att använda i Vux-undervisningen. Effekterna av detta har varit positiva, 

då våra ”Vuxare” oftast har tillgång till digitala läromedel. Tyvärr har ett antal av dessa datorer använts av 

våra gymnasie-elever och tillgången har därför varit alldeles för låg till datorerna. Ett betydligt större antal 

hade också behövts. Har de en dator hemma så kan de komma åt sina arbeten hemifrån. Alla skolarbeten blir 

då samlade och sparade och således försvinner inte deltagarnas material. Feedback från pedagogen kan 

enklare ges och finns även den tillgänglig för eleven.  

 

SFI  

Alla studeraande på SFI:s olika kurser och studievägar har stora behov av att kunna hantera digital 

kompetens i vardagen som att bearbeta information från skolan och förskolan, rapportera till 

arbetsförmedling eller försäkringskassan, hantera bankärenden och BankID. Det handlar om att deltagare 

ska kunna utbyta och bearbeta information i sin vardag och kunskaper om digital litteracitet.  

Enligt Skolverket ska digitala verktyg vara ett medel för att variera och individanpassa undervisningen. Med 

anledning av detta ser vi ett behov i verksamheten av att även få tillgång till lärplattor där det finns tillgång 

till diverse appar som inte finns tillgängliga på Chromebook för våra SFI-deltagare.  

 

Enligt Skolverket ska digitaliseringen alltså bidra till att verksamheterna förbättras och effektiviseras och att 

alla studerade får en likvärdig möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. Vi saknar fortfarande en 

digitaliseringsplan, digital kompetensutveckling för lärare, digital utrustning saknas och gör det svårt att 

arbeta digitalt i helklass, inget av klassrummen har smartboard.  

Under våren har det digitala läromedlet ”Lunis” använts på SFI i Åseda och det har fungerat mycket bra och 

var en riktig räddning när vi blev tvungna att ställa om till distansundervisning. På SFI i Älghult har man 

inte samma möjligheter att kunna jobba digitalt och deras utmaning blev därför större. Vi hoppas att vi 

under kommande läsår ska kunna ha mer likvärdiga förutsättningar. 

 

Ett stort utvecklingsområde till kommande läsår är att se till att fortsätta vidareutbilda personalen inom 

området samt koppla uppdraget till läroplanen och skollagen.  
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Huvudmannens bedömning 

Huvudmannen har endast en enhet inom gymnasieskolan, därav finns det endast 

ett underlag att utgå från till huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.  

Gymnasieskolan har under läsåret kommit tillrätta med de brister som 

Skolinspektionen fann inom särskilt stöd, undervisning som utgår från 

examensmål samt det systematiska kvalitetsarbetet.  De har under året arbetats 

mycket med att ta fram och att efterleva rutiner, för att de ska få genomslagskraft i 

verksamheten. Det finns fortfarande ett behov av att få stöttning i  och att utveckla 

det systematiska kvalitetsarbete 

Huvudmannen ser att systematiken i arbetet har under året förbättrats. Inför 

kommande läsår kommer insatserna att genomföras, som togs fram av Samverkan 

för bästa skola. Linneuniversitet är ansvariga för insatsen och den kommer att 

fokusera på undervisning, bedömning och organisation.  

 

En stor förändring inför läsåret 20/21 är att de nationella programmen är helt 

avvecklade och gymnasieskolan endast kommer att bestå av ett par inriktningar på 

IM-programmet. Det gör att det kommer att vara en mer ”homogen” verksamhet, 

även om behoven hos eleverna skiljer sig. Det ska finnas ett bra flöde i 

utbildningen och att eleverna matchas mot det de har bäst förutsättningar att nå  

åt, för att motverka att de ”fastnar” i IM-utbildningen. Verksamheten har krympt 

på såväl personal som elever. Huvudmannen ser ändå att det bör finnas större 

förutsättningar att hålla sin verksamhet under kontroll samt att utveckla inom de 

program man har kvar.  

 

 

Åtgärder:  

 

• Huvudmannen ska säkerställa att rutiner, dokumentation, utredningar och 

verkställande av beslut genomförs. Detta ligger till grund för att kunna 

bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.  

• Huvudmannen behöver aktivt stötta och ge rektor  förutsättningar att arbeta 

med systematiskt kvalitetsarbete. Under höstterminen kommer 

förvaltningschefen och utvecklingsledaren att följa upp genom att genomföra 

verksamhetsdialog med rektor och personal för att följa och stötta i arbetet. 

• Huvudmannen följer upp studieresultaten och insatser koppla till dessa.  
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Mål 2020/2021 

• Rutiner och övriga strukturer fungerar väl. Detta görs genom att 

huvudmannen och rektor implementerar, följer upp och säkerställer att det 

fungerar. Elevadministrationen är välutvecklat, elevernas utveckling under 

deras utbildningstid går att följa digitalt. 

• Huvudmannen ska ännu mer aktivt stötta rektor i utvecklingsåtgärderna, 

samt efterfråga uppföljningsdokumentation för att kunna vägleda i 

analysarbetet.  
• Skolan arbetar framgångsrikt med samverkan för bästa skola och vi ser att eleverna 

resultat förbättras. 
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stöd för att få skoldagarna att fungera så bra som möjligt. Arbetsförmedlingen och KAA kopplas in då 

vi försöker göra alternativa lösningar för elever som finner skolsituationen svårhanterlig. 

 

ETHs främsta syfte är att arbeta förebyggande och under läsåret 19/20 har det arbetats ifatt med 

sådant som har blivit liggandes för länge. Fortfarande läggs viss tid på att lösa mer akuta situationer 

som uppstår men arbetet i det stora hela fungerar nu mycket bättre och väntetiderna har minskat 

dramatiskt. Effekten av ett förebyggande arbete som EHT har strävat efter att nå skulle ge eleven en 

bekräftelse på att den kan många saker och på så vis hjälpa eleven till ett bättre studieresultat med en 

ökad trygghetskänsla. EHT upplever att samarbetet med gymnasieskolans olika arbetslag har blivit 

bättre under året och att EHT själva har blivit bättre på att bjuda in berörda parter till de olika 

sammankomsterna än under läsåret 18/19. En positiv utveckling och klar kvalitetshöjning har skett 

under läsåret 19/20 och det är något som både EHT och all övrig personal upplever.  

Mer uppsökande verksamhet med enskilda pedagoger för till exempel hjälp med extra anpassningar 

har funnits som önskemål och under läsåret har flera av våra pedagoger vänts sig, främst till 

specialpedagogen, för råd och stöd när det gäller anpassningar i undervisningen. EHT har 

fortfarande, precis som läsåret 18/19, som ambition att göra mer lektionsbesök i verksamheten för att 

se vilka insatser som behöver göras och erbjuda vägledning. Till detta har dock tiden varit knapp 

under läsåret som gått.  

 

På skolan har vi haft viss tillgång till studiehandledning. I de flesta fall, främst på IM, har det fungerat 

väldigt bra då pedagogen har haft stor hjälp av studiehandledarens förmåga att kunna översätta och 

förklara för eleverna. Vi har haft studiehandledning på arabiska, dari, tigrinja och somaliska. Vi ser 

dock ett betydligt större behov än det vi har tillgång till idag, då majoriteten av våra elever har ett 

annat förstaspråk än svenskan. Studiehandledaren arbetar parallellt med pedagogen i klassrummet 

och pedagogerna ser ytterligare en positiv effekt när samplanering med studiehandledaren har skett. 

Ett problem som ledningen upplevt är att undervisande lärare inte alltid lämnar in att det finns ett 

behov av studiehandledning i klassrummet och detta leder till att vi går miste om värdefull hjälp som 

flertalet av eleverna hade mått bra av. Till kommande läsår behöver vi fundera kring hur vi ska få mer 

öppna klassrum där studiehandledningen blir ett mer naturligt inslag. 

 

Ett stort utvecklingsområde till kommande läsår är att se till att EHT håller sig uppdaterade kring 

forskning och framgångsfaktorer inom området samt koppla uppdraget till läroplanen och skollagen. 

 

 

 

6. Trygg och god miljö för lärande 

Analys och identifierade utvecklingsbehov 

Antal registrerade kränkningar under vårterminen 2019: 

Elev-Elev 7 

Personal-Elev 2 
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Åtgärder på gruppnivå för att förebygga och förhindra kränkningar under läsåret:  

Se analysen nedan: 

 
För att ge en god och trygg arbetsmiljö arbetar vi på varierande sätt, då förutsättningarna för eleverna 

är olika på de program vi erbjuder. Ett exempel är bygg- och industriprogrammet, där en lugn och 

disciplinerad lärmiljö är av yttersta vikt för att inga allvarliga olyckor skall kunna inträffa. Tydliga 

regler finns och personalen ser till att dessa följs på ett mycket tillfredställande sätt. 

Vi har ordningsregler på skolan som skall följas av all personal och uppfyllas av samtliga elever. Här 

finns fortfarande brister men vi arbetar aktivt på att nå målet. Vi har lyckats bättre under läsåret 19/20 

än under 18/19 och detta beror främst på att vi har varit bättre på att avsätta tid för att aktivt arbeta 

med detta, både i personalgruppen och på mentorstiderna. 

Eleven ska vara väl förtrogen med examensmålen, sin studieplan och förstå syftet med kurserna som 

utbildningen innehåller. Detta arbete sker främst mellan mentor och elev, även syv kopplas in då 

behov föreligger. Under läsåret 19/20 har vi genomfört ett omfattande arbete för att uppmärksamma 

eleverna på skillnader mellan kunskapskrav och examensmål på de olika programmen, samt arbetat 

med personalen kring detta på konferenstid. 

 

Trygghetsteamet, som bildades under läsåret 18/19, har fortsatt med sitt arbete som främst ska vara 

förebyggande när det gäller en lugn och trygg skolmiljö. Konflikter som eventuellt uppstår hanteras 

av dem med stöd av ledningen. Trygghetsteamet håller fortfarande på att försöka hitta sin arbetsform 

och självklart försvårades detta under våren 2020 på grund av Covid 19 och att eleverna då 

undervisades på distans. Under läsåret som gått ansvarade de bland annat för den enkät som eleverna 

fick fylla i kring trygghet och studiero.  

Utifrån den elevenkät huvudmannen genomförde i februari ser vi att vi skiljer oss framför allt i 

trygghet och studiero, samt utmaningar och elevhälsa. När enkäten genomfördes var det efter att vi 

hade haft några bråk i elevhallen mellan elever, vilket påverkat resultatet.  

Utmaningar i skolan är också en punkt där enkäten visar på större skillnad än riksnivå. Vi behöver 

arbeta på att utmana till högre kunskaper och mer analytiska frågor.  

Elevhälsans har inte lyckats med sin reklam enligt enkäten. De har varit och pratat i varje klass och 

med grupper i korridorerna för att visa att de finns. Hur mycket av det som eleverna förstått visar 

enkäten på ett icke höjt svarsresultat. Inför läsår 20/21 har vi andra förutsättningar, men elevhälsan 

behöver fortsätta gå ut och informera de elever vi har kvar. 

 

Vidare har vi även detta läsår arbetat med befintliga rutiner för att samtlig personal ska vara väl 

förtrogna med dem, samt skapat nya som nu behöver implementeras i personalgruppen. Alla 

dokument finns tillgängliga för samtlig personal på vår digitala personalportal. Vi upplever att 

personalen har blivit allt bättre på att använd sig av de dokument som finns och det är glädjande.  

 

Trygg och god miljö för lärande har delvis fått ta stryk av det avvecklingsbeslut av de nationella 

programmen som har tagits. Från det att förslaget lades och resten av läsåret kan vi se att närvaron på 

skolan bland eleverna sjönk. Tittar vi på närvaroregisteringen i Skola24 finns en markant skillnad från 

innan och efter avvecklingsförslaget. Vi har därför haft en tuffare uppgift under detta läsåret att hjälpa 

våra elever att känna en trygg och god miljö. Ungdomar i denna åldern är känsliga och de har 
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Sammanfattning 

Huvudmannen har valt att fokusera på huvudområdena; personalens, barnens och 

vårdnadshavares delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet, resultatuppföljning och 

analys, trygg och god miljö för lärande. I förskolan mäts inte resultat i måluppfyllelse, 

utan förskolorna arbetar efter strävansmål utifrån Lpfö 98. Eftersom det finns stora 

variationer på barnens ålder och mognad när de börjar i förskolan utvecklas barnen också 

i olika takt och utifrån sin kompetens. I det arbetet är den pedagogiska dokumentationen 

viktig där pedagogerna dokumenterar lärandet, analyserar och gör reflektioner utifrån 

det.  

På utvalda förskolor i kommunen (Gläntan, Älgalyckan och Junibacken) har årets 

kompetensutveckling mest bestått av projektinsatsen ”Samverkan för bästa skola” där 

Skolverket genom riktade insatser stödjer förskolan, skolan och huvudmannen i arbetet 

med att planera, följa upp och utveckla utbildningen efter deras unika mål och behov. 

Förskolorna har gjort individuella planer för varje förskola, men har kommit fram till 

samma utvecklingsbehov, vilka är pedagogisk dokumentation, flerspråkighet, och 

pedagogiska lärmiljöer. Dessa områden kan också sammanfattas som 

utvecklingsområden på resten av förskolorna i kommunen. Huvudmannen behöver 

också arbeta för att förskolorna ska bli mer likvärdiga i kommunen. Detta görs genom 

kontinuerliga diskussioner på ledningsgruppen för att uppmärksamma rektorer i arbetet 

och för att huvudmannen ska fånga upp signaler om hur arbetet förs på förskolorna.  

Huvudmannen behöver aktivt stötta och ge rektorer förutsättningar att arbeta med 

systematiskt kvalitetsarbete. Under läsåret 2020/21 kommer förvaltningschefen och 

utvecklingsledarna att ha verksamhetsdialog med rektor och personal ute på förskolorna. 

Detta för att kunna stötta upp och säkerställa hur och när utvecklingsåtgärderna 

genomförs. 

 

Lena Bergemalm,  

utvecklingsledare  

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Uppvidinge kommun 
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2. Övergripande enhetsinformation 

Uppvidinge kommun har en personaltäthet med 5,5 barn per heltidstjänst, vilket kan 

jämföras med genomsnittet i riket som är 5,2. Personaltätheten i form av antal barn per 

heltidstjänst med förskollärarexamen i Uppvidinge kommun är 17,4 barn per 

heltidstjänst i jämförelse med rikets 13. Utspridningen av utbildade förskollärare är i 

kommunen något ojämn då Uven saknar förskollärare helt. Älgalyckan har sedan förra 

året utökats med en förskollärare på halvtid.  

Sammanställning kommunen maj 2020. Tal i parentes visar på föregående års värde (april 2019) 

            

Förskola  Antal 
barn 

Öv. tj.  Förskollärare Övrig 
ped.personal 

Ped. personal/ 
verksamhet 

Barn/ 
Ped. pers. 

Barn/FSK 

Björkåkra 102 
(+2) 

1,05 
(-0,1) 

7,95 
(-1,65) 

11,25 
 

18,5 
(-0,35) 

5,5 
(+0,2) 

12,8 
(+2,4) 

Gläntan 95 
(+5) 

1,0 
(-0,1) 

6,85 
(-0,9) 

9,45 16,3 
(-0,2) 

5,8 
(+0,3) 

13,9 
(+2,6) 

Vintergatan 105 
(+8) 

1,15 
(-0,1) 

5,33 
(-3,04) 

15,25 
 

20,58 
(+1,21) 
 

5,1 
(+0,1) 

19,7 
(+8,1) 

Svalan 102 
(+17) 

1,7 
(+0,45) 

4,1 
(-0,75) 

11,95 16,05 
(+1,55) 

6,4 
(+0,5) 

24,9 
(+7,5) 

Junibacken 52  
(+0) 

0,65 
(-0,1) 

4,55 
(+1) 

6,3 10,85 
(+1,4) 

4,8 
(-0,7) 

11,4 
(-3,2) 

Älglyckan 38 
(+8) 

1,0 
(+0,3) 

0,5 
(+0,5) 

5,82 6,32 
(+1,17) 

6,0 
(+0,2) 

76 
(saknas) 

Uven  16 
(+3) 

0 0 3 3,0 
(-0,25) 

5,3 
(+1,3) 

Saknas 
 
 

Summa 
Uppvidinge:  

510 
(+43) 

6,7 
(+0,5) 

29,28 
(-5,04) 

63,17 92,45 
(+4,18) 

5,52 
(+0,22) 

17,42 
(+3,82) 

Genomsnitt 
Riket 2019:  

     5,2 
 

13,0 
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4. Delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet inom 

förskolan 

Personalens delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt. På alla 

huvudmannens förskolor genomförs APT som leds av rektor. De två förskolorna som är 

belägna i Åseda sker det kontinuerliga gemensamma träffar på såväl APT-tid som andra 

tider, för att skapa tvärgrupper och reflektionstid och kompetensutveckling. All personal 

har reflektionstid, de flesta har både individuell och tid i grupp. Tiden nyttjas till 

diskussioner kring litteratur, planering, uppföljning och handledning av olika karaktär.  

Rektor fångar upp signaler från sin verksamhet och tar med det till skolledarträffar som 

infaller varannan vecka. Under läsåret som gått har träffarna innehållit informationsbyte, 

diskussioner, föreläsningsinslag, omvärldsbevakning och bokrecensioner.  De kommande 

tre åren kommer innehållet till stor del styras av de insatser som Samverkan för bästa 

(för)skola kommer generera i.  

 

De fem förskolorna som finns i det södra området arbetar efter årshjul som innehåller fyra 

delar; socialt/emotionellt, språk, matematik, natur/teknik och miljö. De förskolorna 

upplever att de har stöd av sitt årshjul i planering, analyser och utveckling av 

verksamheterna. Förskolorna i Åseda arbetar sedan ett år tillbaka i en projekt och 

dokumentationsmall. Innehållet är utformat så att arbetslagen kontinuerligt ska kunna 

observera, reflektera, följa upp, analysera och utveckla verksamheten under hela läsåret.  

På utvalda förskolor i kommunen (Gläntan, Älgalyckan och Junibacken) har årets 

kompetensutveckling mest bestått av projektinsatsen ”Samverkan för bästa skola” där 

Skolverket genom riktade insatser stödjer förskolan, skolan och huvudmannen i arbetet 

med att planera, följa upp och utveckla utbildningen efter deras unika mål och behov. 

Förskolorna har gjort individuella planer för varje förskola, men har kommit fram till 

samma utvecklingsbehov, vilka är pedagogisk dokumentation, flerspråkighet, och 

pedagogiska lärmiljöer. Under kommande läsår kommer Linnéuniversitetet kopplas in.  

På Björkåkra förskola har kompetensutvecklingen bestått av utvecklingsgrupper, 

föreläsningar och grupparbeten kring pedagogiska miljöer, professionellt förhållningsätt 

och begreppen undervisning och utbildning i förskolan. Material som användes som 

underlag var bland annat ”Växa” ett stödmaterial för förskolan, artiklar från aktuell 

forskning, ”Utbildning och undervisning i förskolan: omsorgsfullt och lekfullt stöd för 

lärande och utveckling” (Eidevald&Engdahl, 2018) och ”Formulera-bild och projekt i 

förskolan” (Furness). En ny likabehandlingsplan har arbetats fram och rutiner kring hur 

den aktivt ska användas i undervisningen.  
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Personalen i kommunen har deltagit i olika fortbildningsinsatser med specialpedagog 

Helen Hjert som berört lågaffektivt bemötande utifrån Bo Hejlskovs metoder. Helen har 

också haft utvecklingsgrupper/barnhälsoteam där olika dilemma kring barn och 

barngrupp anonymt diskuteras. Helen Hjert har också hållit i TAKK-kurs (tecken som 

stöd) i Uppvidinge kommun.  

Alla förskolor har IKT-pedagoger som regelbundet får regelbunden fortbildning på AW-

media. De har under året i sin tur haft fortbildning med personalen. 

Barnen är högst delaktiga i planeringen och återkoppling av innehållet av sina dagar. Det 

är en stor del av hur man arbetar med språket, barnen reflekterar över sitt eget och andras 

lärande. Förskolorna uppmuntrar och vill att föräldrarna ska vara delaktiga i den 

verksamhet som erbjuds. Genom hallkontakt, utvecklingssamtal, föräldramöten och 

öppet hus bjuder de in till dialog och utbyte av erfarenheter. Dokumentationer av 

gruppens och det enskilda barnets utveckling är ett viktigt underlag.  Förskolorna 

använder sig av portfolio där det enskilda barnets utveckling samlas.  Björkåkra förskola 

samlar också gruppens utveckling i projektpärmar som finns tillgänglig för barn, 

föräldrar och pedagoger. Förskolorna skickar månadsbrev, eller veckobrev där 

vårdnadshavare blir informerade om barnens undervisning. All information finns att 

tillgå såväl som digitalt och pappersform. Pedagogerna upplever dock svårigheter att få 

ut informationen på olika språk. Det pedagogerna anser är den ”viktigaste” 

informationen översätts till de största språken, men ännu har inget bra system hittats för 

att översätta veckobreven. I dagsläget fungerar bildspelen, som har en berättande form, 

som informationsbärare. Vissa förskolor upplever att information per sms till 

vårdnadshavare har fungerat bättre då mottagaren själv lättare kan översätta genom 

google translate eller liknande.  

 

Förskolorna har under året haft ett föräldramöte, då vårens möte ställdes in på grund av 

pågående pandemi. Förskolorna brukar ha föräldraråd, som består av 

föräldrarepresentanter och personal som träffas en till två gånger per år för att lyfta frågor 

som kan förbättra verksamheten, men även dessa har ställts in detta år. Alla 

vårdnadshavare blir inbjudna till ett utvecklingssamtal på vårterminen, och på 

höstterminen erbjuds ett samtal för de som önskar.  

 

En gång vartannat år genomförs en vårdnadshavarenkät där det ställs frågor om hur 

barnen trivs. En del förskolor har en väldigt låg svarsfrekvens och det är svårt att dra 

någon slutsats av svaren. För att få ett bra underlag till att kunna använda sig utav 

resultatet i det systematiska kvalitetsarbetet bör vi inför nästa läsår fundera på vad det är 
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som gör att svarsfrekvensen är så låg. En förklaring kan vara att språket kan utgöra 

hinder, men det finns nog andra saker som finns bakom till exempel tillgänglighet. Ett 

alternativ skulle kunna vara att avdelningarna hade en dator tillgänglig på plats vid 

hämtning där vårdnadshavarna kunde fylla i enkäten. Då får också förskolorna en bild av 

vilka som svarat eller inte. En översättning av enkäten på de språk som representerar 

förskolorna skulle förmodligen också höja deltagandet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkät vårdnadshavare hösten 2019 

    

Riksv

ärde 

ht 17 

Björk

åkra 

Glä

nta

n 

junib

acken 

Älgal

yckan 

Vinter

gatan 

Sva

lan 

Uv

en 

    

Information om 

barnets 

utveckling 

8,6 9,3 8,5 7,9 7,7 8,8 7,6 9,3 
  

Normer och 

värden 

9 9,1 8,7 8,4 8,1 9,4 8,3 9,3 
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Trygghet och 

omsorg 

8,7 9,3 8,8 8,4 7,9 9,5 7,9 9,6 
  

Utveckling och 

lärande 

8,5 9,5 8,5 7,7 7,7 8,4 7,6 8,9 
  

Anpassning 

efter barnets 

behov 

7 8,3 7,8 6,4 5,7 6,0 4,4 8,9 
  

Barns 

inflytande 

8,4 8,6 8,1 7,6 6,9 8,0 7,6 8,2 
  

                  
  

Svarsfrekvens i 

antal 

  37 35 22 15 22 10 3 
  

                  
  

Antal barn   95 78 57 27 99 94 16 
  

                  
  

Svarsfrekvens i 

% 

  39% 45% 39% 56% 22% 11

% 

19

% 

  

           

 

 

 

5. Utveckling och lärande 

Alla förskolor i Uppvidinge kommun har språk som ett prioriterat mål. Förskolorna 

arbetar medvetet med språk både i planerade undervisningssituationer och vid spontana 

tillfällen till exempel vid maten. Material som används är till exempel olika språkmaterial 

som Babblarna, TRAS och Före Bornholmsmodellen, där pedagogerna får konkreta tips 

över hur man kan lägga upp undervisningen. TAKK (Tecken som Alternativ och 

Kompletterande Kommunikation) och bildstöd används också som ett komplement i 

verksamheten i kombination med det talade språket på alla förskolor i Uppvidinge.  

 

Dokumentationen används som ett underlag, vilket ger pedagogerna möjlighet att få syn 

på vad barnen gör och intresserar sig för, samt hur pedagogerna kan utmana dem 

ytterligare. Barnen är också själva delaktiga i reflektion och dokumentationsarbetet. 

Dokumentationen är en hjälp för barnen att diskutera och reflektera över vad de gjort, 

men också få syn på och uppskatta kompisarnas lärande och hur man lär och utvecklas 

tillsammans.  
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Pedagogerna arbetar aktivt med att ha en språkutvecklande miljö på förskolorna, det 

vill säga, att bokstavsmaterial, böcker och bilder är tillgängligt för barnen. En 

genomtänk språklig miljö ger effekter som samtal kring bokstäverna, hur de ser ut, hur 

de låter och vad de används till. Pedagogerna har sett att genom att arbeta medvetet 

med språket i miljön, i vardagen och genom undervisning har gjort att den fonologiska 

medvetenheten hos barnen har ökat. Barnen använder många nya begrepp och 

diskuterar mycket med varandra. Verksamheterna använder sig ofta av litteratur där 

man sedan reflekterar tillsammans med barnen om innehållet i boken. Ibland används 

böcker som underlag för skapande i ateljén. Pedagogerna upplever att vissa barn tycker 

det är lättare att uttrycka sig i skapande form och/eller prata om det de skapat än att fritt 

prata om en bok. Som en naturlig del av dagen finns sånger och ramsor med i barnens 

vardag i förskolan. Även här ser pedagogerna språkutvecklingen gynnas positivt när 

pedagogerna till exempel lägger till en rörelse till sången eller ramsan. Detta kan 

kopplas till John Deweys ”learning by doing”. Man menar att effekterna att till exempel 

gå som en elefant, ha ett kroppsuutryck som en elefant när man sjunger om elefanter 

förstärker orden och innehållet, och pedagogerna kan se att barnens ordförråd och 

uttryckningsförmåga har ökat.  

 

Speciellt goda effekter av språkundervisningen har kunnat påvisas om pedagogerna 

använder sig av ett roligt och stimulerande språkmaterial.  Till exempel har arbetet med   

språkmaterialet Babblarna gjort att pedagogerna lätt har kunnat fånga barnen och få 

dem att vilja delta i undervisningen då barnen fascineras av figurerna. Verksamheterna 

har också fått respons från föräldrar om effekterna av språkundervisningen då de sett 

att barnen har utvecklat sitt språk genom att barnen pratar och sjunger hemma i större 

utsträckning.  

 

Pedagogerna ser också goda effekter av att använda TAKK och bildstöd i barngrupperna 

då taltempot automatiskt saktas ner, eftersom det tar längre tid att teckna ett ord, eller 

visa upp en bild, som förtydligar det de vill säga. Pedagogerna ser att barnen förstår ord 

och sammanhang lättare, och har lättare att ta instruktioner i undervisningen.  

 

De förskolor som har flerspråkiga pedagoger ser framgångsrika effekter utav att använda 

pedagogernas språkkunskaper genom att till exempel delge instruktioner, ord eller annan 

undervisning på två språk. Man ser att lusten till att lära sig svenska ökar när barnen 

känner sig trygga med sitt modersmål. För att ge barnen med ett annat språk möjlighet 

att utveckla sitt modersmål erbjuds Polyglutt som är ett material med digitala böcker på 

olika språk. Man har även kunnat erbjuda filmer på olika språk genom AV media och UR.  
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Hållbar utveckling är också ett prioriterat område i hela kommunen. Pedagogerna stödjer 

detta på läroplanens skrivningar som säger att verksamheten ska ge barnen möjlighet att 

tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningsätt till sin omgivande miljö och till 

natur och samhälle. På förskolorna kan kunskaper om hållbar utveckling till exempel 

handla om kretslopp, källsortering, resurssnålhet eller vistelser i naturen. Pedagogerna 

ser goda effekter på barns lärande, speciellt när man arbetat med ett djur eller en insekt 

som barnen har fått närkontakt med till exempel i en maskkompost. På Björkåkra där man 

har höns på förskolan upplever pedagogerna att de på ett naturligt sätt kunnat bidra till 

ett kretsloppsmedvetande hos barnen. De har blivit intresserade av lära sig skötsel, fakta 

och de har också kunnat arbeta med viktiga egenskaper som empati, ansvar och 

kommunikation. Pedagogiska material som förskolorna uttrycker gör arbetet mer 

spännande och som fått barnen att vilja lära sig mer är ”Sopsamlarmonster” och 

”Kompostina och Pappis”.  

 

Inför kommande läsår kommer språk fortsätta att vara ett prioriterat område. De 

gynnsamma effekter pedagogerna sett vid arbetet med texter och böcker kommer att 

utvecklas, och arbetas vidare med. Pedagogerna ska bredda sina kunskaper i TAKK 

genom att lära sig mer tecken, och i sin tur använda dem i barngrupperna. 

Bornholmsmodellen nämns i rapporterna som ett materialpedagogerna ska arbeta vidare 

med, och från och med höstterminen 2020 är ett beslut taget i kommunen att det ska bli 

obligatoriskt för alla förskolor att arbeta med detta material.  

 

Förskolan i Norrhult beskriver att barnens möjlighet till utveckling och lärande påverkas 

av att outbildade pedagoger delvis saknar kompetens till att koppla läroplanens mål, och 

ha ett syfte i sitt arbete. Där finns det ett behov att se över hur pedagogerna kan stödjas 

på bästa sätt så att alla har möjlighet att utföra sitt uppdrag.  

 

I arbetet med hållbar utveckling beskriver förskolorna utvecklingsområden främst inom 

återvinning, att man vill att alla barn ska få en grundläggande förståelse och kunskap om 

källsortering, men även hur vi själva kan återanvända, laga och vara rädda om vårt 

material. Material som planeras att tillföras i undervisningen är bland annat 

”Sopsamlarmonster”.  
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6. Anpassning och särskilt stöd 

Kommunen har ett samordnat barnhälsoteam där det finns tillgång till en specialpedagog 

som har sitt uppdrag riktat enbart mot förskolan. I dessa grupper diskuteras olika 

dilemman anonymt och pedagogerna får stöd av varandras och även tillgång till 

handledning i barns utveckling och lärande. Pedagogerna uttrycker att dessa tillfällen har 

varit värdefulla för fortsatt arbete på förskolorna. Vissa förskolor har också haft stöd för 

enskilda barn eller handledning i arbetslaget av specialpedagogerna Helen Hjert och 

Cecilia Jolin Bertilsson vilket också har gett utökad kompetens att hantera olika dilemman 

i barngrupperna.  

 Hösten 2018 påbörjades en utbildning i bemötande och förhållningssätt för samtliga 

rektorer, specialpedagoger och speciallärare.  Utbildningen har varit fyra halvdagar och 

uppskattade av deltagarna. I utbildningen ingick litteratur av Bo Hejlskov, ”Beteende 

problem i förskolan”. Förskolan personal har sedan delgetts och också kommit igång med 

arbetet. Boken har använts som diskussionsunderlag och många av de 

fallbeskrivningarna som finns i boken har personalen direkt kunnat överföra till sin 

verksamhet vilket har lett till att man har kunnat förändra i miljön för att anpassa behoven 

hos barnen.  

 

Pedagogerna upplever att struktur och arbetssätt är viktigt för att få verksamheten att 

fungera. Förskolorna ser att tydliga rutiner, som återkommer varje dag, skapar trygghet 

hos barnen. Flera förskolor beskriver också vikten av att vara en närvarande pedagog. 

Även i arbetslaget krävs det att man har ett uppstrukturerat arbetssätt för att skapa ett 

lugn i barngruppen. Björkåkra och Gläntan beskriver att de haft hjälp att strukturera 

upp undervisningen i ett projekt och dokumentationsmall som de börjat använda läsåret 

2019/20. Pedagogerna upplevde att mallen gav kontinuitet i att regelbundet observera, 

följa upp, utvärdera och analysera verksamheten.  Svalan, Uven och Junibacken 

beskriver att de får stöd i att planera, genomföra och utvärdera läroplansmålen i det 

pedagogiska årshjul förskolorna arbetar med.  

Förskolorna beskriver att anpassningar som att dela in barnen i mindre grupper ger 

goda effekter för att minska ljudnivån. Man stödjer detta med forskning som menar att 

många barn idag har problematik med ljudupplevelser och tar in extra ljud. (Tomatis) 

Pedagogerna ser också att barnen som är lite mer tillbakadragna och tysta har vågat ta 

mer plats i den lilla gruppen, vilket i sin tur bidrar till stimulans i språkutvecklingen, 

samt stärker självförtroendet och nya kompisrelationer skapas. Pedagogerna upplever 
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också att de lättare kan bedriva undervisning genom att de har tid att fokusera på var 

och en i den lilla gruppen.   

Många av barnen har haft stöd i att utveckla sitt språk och alternativa sätt att 

kommunicera genom TAKK, bildstöd, samtalskartor och aktivitetstavlor. Det har gett god 

effekt och bidragit till att alla barn kan uttrycka sig och förstå instruktioner. Flera förskolor 

beskriver också att flerspråkiga barn har fått större förståelse för innehållet i 

undervisningen och att bildstödet har gett många barn en lugnare vardag, eftersom de nu 

känner sig trygga med vad som kommer att ske.  Detta stödjs också av forskning från 

SPSM, specialpedagogiska myndigheten, som menar att TAKK alltid styrker den talade 

språkutvecklingen, och kan aldrig utgöra ett hinder för ett barn att börja tala. TAKK kan 

snarare vara en väg till ett talat språk.  

 

Pedagogerna beskriver utvecklingsområden som att skapa tydliga miljöer med tydlig 

struktur och att dela in barnen i mindre grupper, eftersom detta har visat sig ha en stor 

betydelse för att stödja barnens individuella lärande. Förskolorna kommer att fördjupa 

arbetet med pedagogisk dokumentation under nästa läsår, och hur de med hjälp av att 

dokumentera sig själva och barnen kan utveckla framgångsrika metoder som gynnar 

barngruppen positivt. Pedagogerna stödjer detta val utifrån Skolverkets bok ”I 

uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan” där man rekommenderar 

pedagogisk dokumentation som arbetssätt. På Gläntan och Björkåkras förskola ser man 

projekt och dokumentationsmallen som en stor hjälp i detta arbete.  

 

Förskolan Vintergatan kommer att få tillgång till fler lokaler, vilket kommer ge tillfälle 

att strukturera om verksamheten. Pedagogerna ser här en möjlighet att skapa goda 

förutsättningar för barn i behov av särskilt stöd, och kommer inför läsåret 2020/21 skapa 

ett arbetssätt där varje individ får mer utrymme genom att arbeta i mindre grupper.   

 

Alla förskolor ser vikten av att alla barns rätt till kommunikation hålls levande och 

tillgängligt under nästa läsår.  Därmed ska arbetet med tecken som stöd och bildstöd 

vara ett dagligt inslag i förskolans utbildning. Pedagogerna kopplar detta till att 

läroplanens skrivning om att ”Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika 

anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en 

utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn 

som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat 

utifrån sina egna behov och förutsättningar” (Lpfö 98, rev 2018).  

 

Norrhults förskola ser ett behov av att utveckla arbetet och kompetensen hos pedagogen 

om de viktiga motoriska förutsättningarna med sensomotoriska övningar. Detta 

eftersom pedagogerna ser att detta påverkar barnens självkänsla, självförtroende, 
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koncentration och ger barnen förutsättningar till lärande och utveckling.  Detta stödjs i 

skrivningar från Mats Niklasson, Vestibularis, forskning och beprövad erfarenhet om 

sensomotorik.  

 

 

 

7. Trygg och god miljö för lärande 

Förskolorna arbetar för att främja likabehandling i praktiken. Arbetet med värdegrunden 

är ständigt levande i barngrupperna till exempel genom att arbeta med 

likabehandlingsplanen. En viktig del i en trygg och god miljö för lärande är att vara 

närvarande pedagoger. En närvarande pedagog vet vad barnen leker, vilka som har vilket 

material, vilka som behöver stöd, vilka som behöver utmaningar. Pedagogerna gör 

kontinuerliga observationer i verksamheten där de skapar sig en bild av hur barnen har 

det på förskolan, samt hur verksamheten tillgodoser deras behov. Vissa förskolor gör 

kartläggningar av förskolornas miljö för att ta reda på om det finns platser där barnen är 

rädda, eller ställen där det ofta förekommer konflikter. Pedagogerna arbetar aktivt på sin 

roll som förebilder för barnen, där förhållningssättet mot varandra och barnen skapar det 

klimat som pedagogerna vill ska finnas i barngruppen. Pedagogerna beskriver att det 

handlar om att vara närvarande och se varje barn för att de ska kunna utvecklas som 

starka enskilda individer men samtidigt kunna fungera väl i grupp. 

Pedagogerna beskriver också att grunden till en trygg och god miljö är närvarande 

pedagoger, som finns där och hjälper de barn som har svårt att leka och kommunicera 

med andra. Den nya Lpfö 18 betonar lekens betydelse för att utmana och stimulera barns 

sociala förmågor liksom förskollärarens ansvar för att alla barn ges goda förutsättningar 

att bygga upp tillitsfulla relationer och att känna sig trygga i gruppen. Pedagogerna 

beskriver att effekterna annars blir att barnen känner sig otrygga och gruppen rörig.  

Läroplanen (2018) förespråkar en aktiv närvaro av pedagogerna för att kunna stötta 

barnen i sin kommunikation och kunna hjälpa dem att hantera konflikter. Forskning visar 
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att barn lär av varandra och tillsammans i lek; till exempel att de utvecklar tankar om 

rättigheter, delaktighet och inflytande (Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson 2010) 

 

Flera förskolor arbetar aktivt med olika material i arbetet med likabehandlingsplanen som 

till exempel ”De tio små kompisböckerna” av Linda Palm och Lisa Sollenberg och 

”Pratlust och talängslan” av Carina Engström. Pedagogerna ser att arbetet ger goda 

effekter genom att barnen visar en god förmåga till socialt samspel, och en förmåga att 

förstå och respektera olikheter. I materialen får barnen ofta samarbeta till exempel två och 

två vilket bland annat har gett effekterna av att barnen själva lärt sig ordet ”samarbeta” 

och spontant berättar för pedagogerna när de ”samarbetar” till exempel kring en målning.  

 

Pedagogerna strävar efter att barnen ska få ta del av den kulturella mångfald som finns 

på förskolorna genom att de lånar böcker och lyssnar på musik från olika länder, 

erbjuder barnen appar på olika språk som representerar barnen, till exempel Polyglutt. 

Avdelningarna uttrycker dock att man skulle kunna arbeta mer inom detta område, då 

samtalen ofta stannar vid att barnen säger ord på deras modersmål eller sjunger någon 

sång ifrån deras hemland.  

Utvecklingsområden på förskolorna under nästa läsår är att arbeta med olika 

värdegrundsmaterial beroende på åldersgrupp. Vintergatan kommer att arbeta aktivt 

med kartläggning av förskolans miljö för ökad trygghet.  Gläntans förskola planerar att 

dokumentera barngruppen med hjälp av film för att få en bättre bild av hur barn och 

vuxna bemöter varandra. Björkåkra förskola har under året arbetat fram en ny 

likabehandlingsplan där det under diskussionerna uttrycktes att kunskap kring olika 

kulturer saknas, och att pedagogerna skulle vilja lära sig mer. De uppmärksammar just 

nu bara svenska traditioner. Åtgärden blev att köpa in kalendrar till förskolans 

avdelningar med alla högtider på året från olika kulturer. Flera avdelningar på förskolan 

uttrycker också att barnen inte är så intresserade av att till exempel lyssna på böcker på 

deras hemspråk.  Vad beror det på? Hur kan arbetet med flerspråkighet genomföras på 

ett roligt och inspirerande sätt? Pedagogerna ser detta som ett utvecklingsområde.  

 

 

8. Åtgärdsplan 2020/2021 

• Tre av huvudmannens förskolor ingår i Samverkan för bästa (för)skola. Arbetet 

leds av huvudmannen, två rektorer och nyckelpersoner från enheterna. Under 

läsåret 2020/21 ska Linneuniversitetet gå in med kompetensutveckling inom 
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flerspråkighet, pedagogisk dokumentation och pedagogiska lärmiljöer. De 

insatser som görs ska anpassas och spridas till övriga förskolor i kommunen.  

• Huvudmannen har projektanställt en utvecklingsledare som arbetar mot 

förskolan och fritidshemmet på 25% under de kommande två åren.  

• Huvudmannen ska säkerställa att förskolorna arbetar efter Lpfö18. Förskolan i 

Norrhult beskriver att barnens möjlighet till utveckling och lärande påverkas 

av att outbildade pedagoger delvis saknar kompetens till att koppla 

läroplanens mål, och ha ett syfte i sitt arbete. Huvudmannen ska se över hur 

alla förskolor i kommunen kan stödjas på bästa sätt så att alla pedagoger har 

möjlighet att utföra sitt uppdrag.  

• Huvudmannen ska ge förskolorna förutsättningar att fortsätta att arbeta med 

språkutvecklande arbetssätt.  

• Huvudmannen ska ge förskolorna förutsättningar att arbeta med pedagogisk 

dokumentation. För att kunna följa en kvalitetsutveckling över tid och se 

förändringar av måluppfyllelsen måste kvalitetsarbetet dokumenteras. 

Huvudmannens ska följa upp arbetet med den dokumentation som finns, och 

se vilka arbetssätt som har goda effekter på barns lärande och utveckling.  

• Huvudmannen ska ge förskolorna förutsättningar att arbeta med pedagogiska 

lärmiljöer. En god pedagogisk miljö speglar synen på lärande och 

utformningen av miljön har betydelse för barnens möjligheter att utvecklas.  

• Huvudmannen ska arbeta för att förskolorna ska bli mer likvärdiga i 

kommunen. Detta görs genom att föra kontinuerliga diskussioner på 

ledningsgruppen för att uppmärksamma rektorer i arbetet och för 

huvudmannen att fånga upp signaler om hur arbetet genomförs på förskolorna. 

Vad används för metoder och dokument i det systematiska kvalitetsarbetet? 

Hur kan vi skapa tvärgrupper för att lära av varandra mellan förskolorna i 

kommunen? 
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9. Mål 2020/2021 

• Huvudmannens förskolor är likvärdiga. Alla barn oavsett vilken förskola det 

tillhör ska få möjlighet att utvecklas. Detta görs genom att driva ett fungerande 

systematiskt kvalitetsarbete där dokumentation, analys och förändringar är givna 

arbetssätt.  

• Alla barn utvecklar sitt/sina språk för att kunna kommunicera och ges goda 

förutsättningar för framtiden. Detta görs genom att huvudmannen har två 

specialpedagoger som enbart arbetar med förskolorna och kan handleda 

personalen i arbetet. 
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Redovisning av en översyn av SFI-verksamheten 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta utveckla sfi-

verksamheten med fokus på nedanstående områden 

 Att verka för ökat samarbete mellan kommunen/sfi och lokala 

näringslivet med syfte att elever ska få bättre möjlighet att varva 

teori, praktik, yrkesutbildning eller arbete 

 

 Att verka för en tydligare koppling mellan sfi och studie- och 

yrkesvägledning 

 

 Att verka för en ökad tydlighet vilka förväntningar en elev kan ha, 

vad som krävs av eleven och konsekvenser om det inte följs, eleven 

inte utvecklar sin språkförmåga eller klarar uppsatta mål  

  

 Att sfi, arbetsförmedling, kommunens andra aktörer med flera 

utvecklar sin kontinuerliga uppföljning om en elevs progression, så 

att andra insatser snabbt kan påbörjas om eleven av olika 

anledningar inte utvecklas i svenska språket eller inte klarar 

uppsatta mål 

 

 Att i schemaläggningen verka för en flexiblare sfi, så att elevers olika 

behov kan mötas        

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämndens budgetgrupp har gett Barn- och 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur studiegången ser ut på 

sfi (svenska för invandrare) i Uppvidinge kommun, det vill säga hur länge 

man ska få läsa respektive kurs på sfi. Växjö kommun har stramat upp det 

och det finns lagar att tolka kring det. Målsättningen är att Uppvidinge ska 

ha en effektivare sfi.  

 Utredningen har från lagstiftningen övergripande sammanfattat rätten till 

sfi för nyanlända, hemkommunens ansvar för sfi och huvudmannens 

möjligheter att avbryta sfi för en elev som inte gör tillfredställande framsteg 

eller där eleven inte bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen i 

tillräcklig grad. 
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Några faktorer som lyfts fram för en effektiv sfi är att ha en tydlig koppling 

mellan sfi och yrkesutbildning, praktik eller förvärvsarbete vilket höjer 

motivationsnivån hos eleverna. Betydelsen av kontinuerlig uppföljning av 

elevernas utveckling, att ha en klar studieplanering för att nå kursmålen på 

respektive nivå samt att aktivt verka för att en elev inte tar studieuppehåll. 

, Växjölöftet betonar också att eleven måste göra progression 

i sina studier, för att kunna fortsätta sfi i kombination med exempelvis en 

yrkesutbildning. Gör eleven inte framsteg eller når de planerade målen finns 

risk att eleven inte kan fortsätta sfi, och att insatser från andra aktörer 

behöver sättas in. Här är det viktigt att ha en nära samverkan med näringsliv 

och omgivande aktörer, för att tidigt kunna fånga upp behov som uppstår.  

I Växjö framhålls också flexibiliteten, och möjliggörandet för eleverna att läsa 

sfi. Genom olika varianter så som kvällsstudier, studier vissa dagar, 

uppdelade dagar och distansstudier tillmötesgår man den enskilde elevens 

behov vilket är motivationshöjande, och bidrar till en ökad genomströmning.  

I intervjuerna med Lena Tedefalk och Caj Stigsson framkommer att det 

behöver finnas tydligare ekonomiska konsekvenser vid ogiltig frånvaro, 

men också som ovanstående nämnts att sfi behöver varvas mer med arbete, 

praktik eller annan typ av utbildning. Man vill sträva efter att sfi, 

tillsammans med andra aktiviteter ska omfatta större delen av dagen eller 

veckan, snarare än endast halvtid. För att höja aktivitetsnivån och blanda 

teori och praktik behövs ett välutvecklat samarbete med omgivande 

aktörer, så som näringsliv men också myndigheter och interna aktörer. Då 

går det snabbare att fånga upp behov och informera elever vad som krävs 

och möjligheterna som finns. Man lyfte också önskemålet att ha en 

arbetsmarknads- och praktiksamordnare knuten till sfi.    
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Utredningsuppdrag 
Barn- och utbildningsnämndens budgetgrupp har gett Barn- och utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att utreda hur studiegången ser ut på sfi (svenska för invandrare) i Uppvidinge 
kommun, det vill säga hur länge man ska få läsa respektive kurs på sfi. Växjö kommun har 
stramat upp det och det finns lagar att tolka kring det. Målsättningen är att Uppvidinge ska 
ha en effektivare sfi.  Elias Ahlström fick 27 augusti uppdrag att titta på detta, och presentera 
förslag för Barn- och utbildningsnämnden. 15 september ska utredningen vara klar.   
 
Metod 
Underlag har hämtats från Skolverket kring lagstiftningen med mera. För att ge bakgrund till 
sfi i Uppvidinge har två intervjuer gjorts, med Caj Stigsson rektor Uppvidinge lärcenter och 
Lena Tedefalk arbetslagsledare sfi Älghult. Intervju har gjorts med  
samordnare för Växjölöftet vuxenutbildningen. Intervjuerna finns som bilaga. Växjö och 
Uppvidinge kommuner har olika driftsformer för sfi. Här görs en samman-fattning av vad 
som framkommit, samt förslag på en effektivare studiegång för sfi med utgångspunkt från 
nuvarande modell.   
 
Rätten till sfi och utbildningsplikt för nyanlända 
Rätten till sfi regleras av bland annat 20 kapitlet 31 och 32 §§ skollagen, och 29 kapitlet 2 § 
skollagen. I sammanfattning är grundregeln att rätt till sfi finns från och med andra 
kalenderhalvåret personen fyller 16 år – med förutsättning att personen är bosatt i Sverige 
och saknar grundläggande kunskaper i svenska språket. Huvudregeln är För nordiska 
medborgare och EU/EES-medborgare (EU-rätten om fri rörlighet för personer, med mera) 
kan delvis andra regler gälla.  
 
Sedan den 1 januari 2018 gäller nya regler inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag 
och det finns en utbildningsplikt för nyanlända som har kort utbildning och står långt från 
arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen kan anvisa nyanlända, som tar del av deras 
etableringsinsatser och som behöver utbildning för att få ett arbete, att delta i reguljär 
vuxenutbildning. De som inte följer Arbetsförmedlingens anvisning om utbildning kan 
förlora sin ersättning.  

Att avbryta sfi 
Från skollagen 20 kapitlet 9 § framgår, att om en elev blivit antagen till en kurs har han eller 
hon också rätt att gå klart kursen. Men huvudmannen kan besluta att eleven inte ska få gå 
klart utbildningen om denne inte har förutsättningar att tillgodogöra sig den eller inte gör 
tillfredställande framsteg. Om det finns särskilda skäl ska det dock finnas möjlighet för 
eleven att återuppta studierna. 

 

 



 

       Sfi-undervisning i Uppvidinge 
  - en effektivare studiegång för sfi-elever 

 
 
 

2(3) 
 

Kommunens ansvar för sfi 
Hemkommunen är skyldig att erbjuda sfi för den som har rätt att delta. Hemkommunen är 
även skyldig att se till att den som vill börja en utbildning i sfi får studie- och yrkes-
vägledning. Kommunen ska dessutom arbeta aktivt för att nå ut till dem i kommunen som 
har rätt att gå utbildningen och motivera dem att delta. 

Under en fyraveckorsperiod ska elever i genomsnitt få minst 15 timmars undervisning i 
veckan och kommunen ska försöka se till att eleverna erbjuds undervisning på tider som 
passar deras behov, exempelvis undervisning hel eller del av en dag, kvällsundervisning eller 
distansundervisning. Elever ska kunna kombinera sfi med förvärvsarbete eller liknande.  
 
Sammanfattning och förslag 
I Uppvidinge bedrivs sfi i kommunens regi, medan Växjö sedan några år tillbaka valt en 
annan driftsform, med auktorisering och externa utbildningssamordnare. Från årsskiftet 
2020/2021 har kommunen ingen ’egen’ sfi-verksamhet. Om Uppvidinge ska gå mot en modell 
likt den i Växjö är en politisk fråga och bör i så fall utredas specifikt.  
 
Men oberoende driftsform finns det några betydelsefulla faktorer som framkommer under 
intervjuerna. Att ha en tydlig koppling mellan sfi och yrkesutbildning, praktik eller förvärvs-
arbete höjer motivationsnivån hos eleverna. Betydelsen av kontinuerlig uppföljning av 
elevernas utveckling, att ha en klar studieplanering för att nå kursmålen på respektive nivå 
samt att aktivt verka för att en elev inte tar studieuppehåll. , Växjölöftet 
betonar också att eleven måste göra progression i sina studier, för att kunna fortsätta sfi i 
kombination med exempelvis en yrkesutbildning. Gör eleven inte framsteg eller når de 
planerade målen finns risk att eleven inte kan fortsätta sfi, och att insatser från andra aktörer 
måste sättas in. Här är det viktigt att ha en nära samverkan med näringsliv och omgivande 
aktörer, för att tidigt kunna fånga upp behov som uppstår.  

I Växjö framhålls också flexibiliteten, och möjliggörandet för eleverna att läsa sfi. Genom olika 
varianter så som kvällsstudier, studier vissa dagar, uppdelade dagar och distansstudier  
tillmötesgår man den enskilde elevens behov vilket är motivationshöjande, och bidrar till en 
ökad genomströmning.  

I intervjuerna med Lena Tedefalk och Caj Stigsson framkommer att det behöver finnas 
tydligare ekonomiska konsekvenser vid ogiltig frånvaro, men också som ovanstående 
nämnts att sfi behöver varvas mer med arbete, praktik eller annan typ av utbildning. Man 
vill sträva efter att sfi, tillsammans med andra aktiviteter ska omfatta större delen av dagen 
eller veckan, snarare än endast halvtid. För att höja aktivitetsnivån och blanda teori och 
praktik behövs ett välutvecklat samarbete med omgivande aktörer, så som näringsliv men 
också myndigheter och interna aktörer. Då går det snabbare att fånga upp behov och 
informera elever vad som krävs och möjligheterna som finns. Man lyfte också önskemålet att 
ha en arbetsmarknads- och praktiksamordnare knuten till sfi.  
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Vissa saker och insatser görs redan, i större eller mindre utsträckning men för att få en 
effektivare sfi behöver några delar förstärkas, utvecklas och tydliggöras.  
 

• Att verka för ökat samarbete mellan kommunen/sfi och lokala näringslivet med syfte 
att elever ska få bättre möjlighet att varva teori, praktik, yrkesutbildning eller arbete 
 

• Att verka för en tydligare koppling mellan sfi och studie- och yrkesvägledning 
 

• Att verka för en ökad tydlighet vilka förväntningar en elev kan ha, vad som krävs av 
eleven och konsekvenser om det inte följs, eleven inte utvecklar sin språkförmåga 
eller klarar uppsatta mål  
  

• Att sfi, arbetsförmedling, kommunens andra aktörer med flera utvecklar sin 
kontinuerliga uppföljning om en elevs progression, så att andra insatser snabbt kan 
påbörjas om eleven av olika anledningar inte utvecklas i svenska språket eller inte 
klarar uppsatta mål 
 

• Att i schemaläggningen verka för en flexiblare sfi, så att elevers olika behov kan 
mötas       

 
Grunden för sfi-verksamhet är samma över landet, men beroende på politiska majoriteter 
och inriktningar, organisatoriska och geografiska förutsättningar har olika kommuner och 
huvudmän valt olika modeller och driftsformer. För att sfi ska vara en lokalt anpassad och 
effektiv verksamhet måste man se till den enskilda kommunens förutsättningar och behov.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020-09-15 
Elias Ahlström 
Integrationssamordnare 
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Caj Stigsson, rektor Uppvidinge lärcenter 

För en effektivare studiegång skulle det behövas tydligare krav på eleven, exempelvis att han 
eller hon skrivs ut vid mer än två veckors frånvaro, om det inte finns giltiga skäl. Sfi kommer 
nu skicka brev till elever som, utan orsak är borta mer än två veckor med uppmaning att 
kontakta sfi.  
 
Kopplingen mellan elevens progression i språket och ekonomisk ersättning skulle också 
behöva stärkas. Och om eleven inte utvecklas tillräckligt efter uppsatta mål eller har hög 
frånvaro, behöver exempelvis arbetsförmedlingen och etableringsenheten snabbt komma in 
och diskutera andra insatser.  

Sambandet mellan sfi, vidare studier eller arbetsmarknad behöver även stärkas, vilket skulle 
öka motivationen främst för elever som står längre ifrån arbetsmarknaden. Om det fanns 
möjlighet vore en arbetsmarknads- och praktiksamordnare kopplat till sfi att föredra. 
Generellt behövs ökat samarbete mellan olika aktörer, både interna och externa för att 
snabbare följa upp de behov som finns.  
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Lena Tedefalk, arbetslagsledare sfi  

Sfi har ett 50-tal elever i Älghult och ett 80-tal elever i Åseda. 

När elever kommer till sfi försöker man skriva in de så fort som möjligt, helst inom några 
veckor, få en uppfattning om den språkliga nivån och dela in de i lämpliga nivågrupper (A, 
B, C och D, där A är den enklast och D den svåraste).  
  
Sfi omfattar halvtid, beräknat på 15 timmar i skolan och 5 timmars hemstudier. Dock skulle 
eleverna ganska snart behöva ha en heltidssysselsättning, där praktik eller arbete varvas 
med sfi. Målsättningen är att så snabbt som det är möjligt lära sig svenska, för att göra sig 
förstådda i samhället och helst bli anställningsbara på arbetsmarknaden. De som redan har 
arbete eller annan motsvarande aktivitet jämte sfi är mer motiverade och klarar kurserna 
snabbare.   
 
I genomsnitt går eleverna två år på sfi, men det finns även de som haft sfi i upp till fyra år. 
Eftersom det i nuläget inte finns någon maximal tid i form av antal terminer, kan elever 
teoretiskt sett bli kvar länge. Tyvärr har många inte någon större kontakt med det 
omgivande svenska samhället, vilket gör att språkinlärningen fördröjs. Och har man 
dessutom bara tillfälligt uppehållstillstånd är det en extra tröskel för språkinlärningen.   

Det skulle behövas tydligare ekonomiska konsekvenser om man uteblir från undervisning 
utan giltigt skäl. Sfi har regelbunden kontakt och uppföljning med exempelvis socialtjänst 
och arbetsförmedlingen, men det behöver ibland vara tydligare ramar och riktlinjer.     
Om fler aktörer blev mer aktiva, både samverkande myndigheter och näringsliv skulle det 
underlätta för eleverna att snabbare klara kurserna.  
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, samordnare Växjölöftet vuxenutbildning 

 
Bakgrund 
Kommun ändrade i juli 2017 delvis upplägget kring sfi-verksamheten. Man övergick då till 
en auktorisationsmodell där olika utbildningssamordnare bedriver sfi men med kommunen 
som huvudman. Kommunen jobbar nu mot sex samordnare, och i nuläget läser ungefär 650 
elever sfi. Förhållandet mellan uppdragsgivaren och utbildningssamordnaren regleras 
genom avtal, men rekommendationen är en aktiv förnyelse var 5:e år. Om en utbildnings-
samordnare inte längre upplever att de kan leverera sfi, finns en uppsägningstid på sex 
månader. Vid årsskiftet 2020/2021 har kommunen avvecklat ’sin egen’ sfi-verksamhet.  

Ersättning och integrationsbonus 
Tidigare fick utbildningssamordnaren ersättning per utbildningstimme. Från januari 2019 
införde kommunen en fastställd summa per utbildningsnivå, och för exempelvis en godkänd 
A-nivåelev betalar kommunen 20 800 kr. till utbildningssamordnaren. Ersättningen betalas 
ut med olika tidsintervaller och inte som en samlad summa. Om eleven inte når godkänt 
betyg, får utbildningssamordnaren 80% av summan för kursen, och resterande del betalas 
om eleven blir godkänd. Kommun fokuserar på att integrera sfi med olika typer av 
yrkesutbildningar, och mot bakgrund av det även infört en integrationsbonus. Det betyder 
att man ersätter utbildningssamordnaren med ytterligare 25% av fastställt nivåbelopp för 
kursen - om de även kan integrera elevens sfi med en yrkesutbildning.  

Elevernas val 
Eleven väljer hos vem han eller hon vill studera, och utbildningssamordnaren ges ingen 
garanti om ett visst antal elever. Fördelen med det fria valet är dels att eleven kan välja 
lämplig utbildningssamordnare dels att samordnarna kunnat nischa och specialisera sig på 
nivåer eller kurser som erbjuds, att man har en koppling till speciella yrkesutbildningar, 
erbjuder ett ’sfi- snabbspår’ eller riktar sig mot akademiker etc.  Det har dock tagit några år 
innan samordnarna ’vågat’ specialisera sig, i början hade alla ungefär samma utbud. 
Eleverna är fria att byta utbildningssamordnare mellan kurserna, men inte under pågående 
kurs. Om någon vill byta utbildningssamordnare pratar kommunen med eleven och frågar 
varför. Ibland uppstår missförstånd och då är det bra att klargöra det först.  

Progression och flexibilitet 
Eftersom det inte finns fastställda timmar hur länge en elev kan läsa sfi, har kommunen valt 
att på andra sätt arbeta proaktivt. Modellen som införts fokuserar ännu tydligare på elevens 
progression. Det finns fortfarande krav att eleven ska delta i klassrumsundervisning men 
modellen ger ökad flexibilitet i hur man bedömer elevens progression. Man arbetar även 
aktivt med att förhindra studieavbrott, har specialpedagog som stöttar elever inför studier 
och lärare under studierna. Efter två till fyra månaders studier har kommunen, tillsammans 
med utbildningssamordnaren uppföljning med frågor som; hur ligger eleven i förhållande  
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till planering, behöver planeringen revideras och av vilken anledning i så fall, kan eleven 
göra ytterligare progression eller ska istället insatser med stöd av andra aktörer göras etc. I 
samband med uppföljningen ger utbildningssamordnaren ett slutdatum för elevens kurs. 
Skulle eleven i senare skede behöva ytterligare tid måste utbildningssamordnaren redovisa 
och motivera det till huvudmannen. Med den här modellen bedömer kommunen att man 
ökat flexibiliteten i hur olika aktörer möter elevernas behov. Utbildningssamordnarna har 
också ett flexibelt förhållningssätt och erbjuder kurser på förmiddagar, eftermiddagar, 
kvällstid och även distansutbildning. Det ökar sannolikt elevernas motivation till studier i 
svenska språket. För att genomföra en integrerad utbildning mot exempelvis ett praktiskt 
yrke ska eleven visa på en progression i sina studier. Annars finns risk att eleven behöver 
göra avbrott i sfi.  
 
Genom auktoriseringsmodellen, fokus på integrering med yrkesutbildningar, elevens 
progression och kontinuerlig uppföljning med utbildningssamordnaren bedömer 
kommunen att sfi blivit effektivare. Det ger även ökad tydlighet för alla aktörer vad som 
förväntas och vilka möjligheter som finns.  

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
Box 59, 364 21 Åseda Besök: Tfn:  

lovisa.jonsson@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 
Lovisa Nilsson LOJN 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-09-29 
Referens 

BUN 2020-000023 

  

 

Delårsbokslut 2020 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Godkänna barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut 2020-08-31.  

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden visar ett positivt resultat per 31 augusti 2020 

med 60 tusen kronor i förhållande till periodens budget. Nettokostnaden 

har ökat med 4,8 miljoner kronor, tre procent. Intäkterna har minskat med 

2,7 miljoner kronor, 8,4 procent. Färre asylsökande och nyanlända barn har 

påverkat intäktsnivån med fyra miljoner kronor. Statlig ersättning på 1,5 

miljoner kronor har erhållits för sjuklönekostnader i samband med 

pandemin  

 

Kostnaderna har ökat med två miljoner kronor, 1,1 procent. 

Personalkostnaderna har minskat något till följd av den pågående processen 

med kostnadssänkande åtgärder inom nämndens verksamhetsområden. 

Kostnaden för köp av platser i extern regi ökar, då de nationella 

programmen i egen regi har lagts ner.  

 

Prognosen för året är ett negativt resultat på 2,2 miljoner kronor. 

Försämringen beror till stora delar på att kostnaden för köp av platser i 

extern regi ökar under hösten. Uppvidinge Lärcenter förväntas göra ett 

minusresultat på totalt 7,2 miljoner kronor. Övriga verksamheter inom 

förvaltningen har vidtagit åtgärder och fått stå tillbaka för att det totala 

underskottet ska stanna vid 2,2 miljoner kronor. Osäkerhetsfaktorer är 

bland annat kommande effekter av pandemin, kostnader för köp av platser, 

samt effekter av beslutade neddragningar inom verksamheterna.  

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-29, ekonom Lovisa Nilsson 

Verksamhetsberättelse barn- och utbildningsnämnden, delår 2020  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen   

 

 

 

 









företag inom kommunen. Under våren har många aktiviteter fått ställas in men 

ambitionen är att ha en bra relation till företagen i kommunen. 

 

Samhällsutveckling 

Vi har ett gott företagsklimat 

Vi har en god service gentemot våra företag 

Utfallet för målet är negativt. Undersökningen Företagsklimat rapporteras inte 2019, 

vilket gör att det inte finns ett resultat att förhålla sig till. Ambitionen är att tillsammans 

med andra nämnder och dess förvaltningar att ha en god service gentemot företagen i 

kommunen. 

 

En satsning på yrkesutbildning med såväl yrkesutgång på introduktionsprogram samt en 

tydligare inriktning på vuxenutbildning mot yrkesutbildningar är på gång men kommer 

ta en tid innan organisationen har satt sig. I nuläget ser vi att introduktionsprogrammet 

inte är särskilt attraktivt utan här kommer snarare vuxenutbildningen att spela en större 

roll. Genom en satsning på vuxenutbildning finns det en ökad möjlighet att lättare svara 

mot det lokala näringslivets behov. Lärcentret bedömer sig ha goda kontakter med 

näringslivet i kommunen men här finns även utvecklingstankar på förbättringar. 

 

Vi har ett diversifierat och växande näringsliv 

Utfallet för målet är positivt. Inom skolan pågår arbete med bland annat Ung 

Företagsamhet Kronoberg i årskurs fem om programmering och entreprenörskap samt i 

årskurs åtta i Älghult för att stärka den företagsamma förmågan hos unga. Nämnden är 

intresserad av att utveckla samarbetsprojekt med det lokala näringslivet. 
 

Medarbetare och organisation 

Vi är en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare 

Våra medarbetare är motiverade och engagerade i sina uppdrag 

Utfallet för målet är positivt. Arbetet i ledningsgruppen har förändrats i år. Ett av syftena är 

att öka kapaciteten hos cheferna för att i ännu högre grad kunna leda och stötta sina 

medarbetare. Skolledargruppen har även en insats kring förändringsledarskap och 

kvalitetsarbete inom ramen för samverkan för bästa skola.  Vidare pågår arbete med att 

stärka gemensamhetskänslan inom hela verksamheten. Det görs genom exempelvis digitala 

lärgrupper och nätverk mellan olika grupper av pedagoger och syftar till att tillvarata den 

samlade kompetensen i kommunen. Planerade insatser för att ytterligare stärka ledarskapet 

är införande av kollegiehandledning och utvecklingsdagar i chefsgruppen med syfte att 

utveckla samsynen kring uppdraget och medvetenheten i det egna ledarskapet.  

 

Vi har ett arbetsklimat som främjar god hälsa 

Våra medarbetare har god hälsa 

Utfallet för målet är positivt. Under våren hade vi dock en problematiskt situation pga av 

den pågående pandemin vilket gör att det är svårt att göra jämförelser mot tidigare år. Vi har 

i år med i den interna kontrollplanen att framförallt korttidsfrånvaron skall följas upp.. När 

det gäller måendet och den psykiska arbetsmiljön är det i vissa delar ett lägre resultat. Den 



upplevda och verkliga arbetsbelastningen var hög och många kände sig ansträngda av den 

rådande situationen. Detta är troligen något vi kommer få även under hösten. 

 

Att jobba med Vi-känslan genom projekt med lärgrupper samt stärkt kapacitet hos cheferna 

är planerade insatser för att förbättra resultaten. En stor utmaning framförallt inom förskolan 

är behovet och möjligheten att finna vikarier.  

 

Vi är en effektiv och utvecklingsorienterad organisation 

Vi har en digitaliserad verksamhet 

Utfallet för målet är positivt. Det finns idag åtta digitala tjänster för kommunikation och 

information. Införandet av ett digitalt system för anmälan och hantering av kränkningar 

enligt skolan har gått bra och vi ser stora förtjänster både i uppföljning men även i de fall där 

vi blivit anmälda till Skolinspektionen. Under våren infördes även ett nytt system för 

uppföljning av omdömen på skolorna. Detta beräknas få full effekt och fullt användande 

under det innevarande läsåret. Ett arbete är påbörjat för att diskutera hur vi skall 

kommunicera såväl med elever som vårdnadshavare. Under hösten hoppas vi även kunna 

utveckla e-tjänst för förskolan och vårdnadshavarnas omsorgsbehov. 

 

Vi driver utvecklingsarbete i samverkan 

Utfallet för målet är positivt. Förvaltningen har flera strategiska utvecklingspartners och 

några nya har tillkommit under året. Nämnden ser positivt på att utveckla samarbetsprojekt 

med det lokala näringslivet till mer än bara studiebesök. Flera medarbetare är engagerade i 

regionala nätverk och projekt som ger kunskap om hur andra gör och samtidigt 

kompetensutvecklar verksamheten. Ett exempel är att förvaltningschefen inom ramen för 

nätverket för förvaltningschefer gått en utbildning i att leda digitaliseringsarbete inom skola 

och utbildning. Under våren kom detta arbete att avstanna i och med Covid-19.  

 

Ekonomi 

Vi har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll 

Vi har god budgetdisciplin 

Prognosen i förhållande till budget är negativ med 2,2 miljoner kronor. Därmed är 

prognosen att målet om god budgetdisciplin inte uppnås. Uppvidinge Lärcenter kommer 

troligen att göra ett negativt resultat på 7,2 miljoner kronor vid årets slut. Övriga 

verksamheter inom förvaltningen har vidtagit åtgärder och fått stå tillbaka för att det totala 

underskottet ska stanna vid 2,2 miljoner kronor. Under året har det ekonomiska läget 

redovisats på samtliga nämndssammanträden.  

I april beslutades om en åtgärdsplan inför hösten och som innebar stora förändringar i 

verksamheterna med större elevgrupper och färre lärare. I snitt höjde vi elevantalet per 

lärare i grundskolan från 11,2 till 12,5 inför höstterminen 2020(2019 var snittet i riket 12). 

Med detta ändrar vi den positiva utveckling som skett sedan 2016 då vi ökat lärartätheten 

från 13.1 till 11.2. Vi stoppade investeringar, satsningar på Kulturskolan och 

kompetensutveckling. Även förskolan har dragit ned och från att vi haft 4,9 barn per anställd 

hamnar vi nu på 5,3 vilket placerar oss mitt i riket från att ha varit en av de kommuner som 

haft lägst antal barn per anställd. Vi brottas fortfarande med en låg andel förskolelärare sett 

till riket har 12,1 barn per förskolelärare medan vi har 16,7 (2019 års jämförelse). Här finns 

dock en förändring då vi under sommaren anställt någon mer förskolelärare. 



 

De insatserna som görs är finansierade med medel från Skolverket. 

 

Inför 2020 beslutades även om en ny resursfördelningsmodell för beräkning av elevpeng, en 

uppföljning av denna kommer göras inför beräkning av elevpeng inför 2021. 
____________________________________________________________________ 

VERKSAMHETENS OMFATTNING 
_____________________________________________________________________ 

Förvaltningen har under året påbörjat utveckling av nyckeltal och kvalitetssystem. Därmed 

går det inte att redovisa en flerårsanalys i nuläget. Utveckling pågår också av statistik 

kopplad till demografi för att göra prognoser om verksamhetens omfattning i framtiden.  

 

Elevantalet vid de kommunala skolorna fortsätter att minska, från 1 086 i juni 2018 till 1 078 i 

juni 2019. 2020 i juni hade vi 1045 inskrivna barn i grundskolan. Elevantalet vid gymnasiet 

visar också en nedåtgående trend. Gymnasiet hade vid läsårets slut 116 elever. Då 

Uppvidinge Gymnasium blev Uppvidinge Lärcenter vid halvårsskiftet har ungdomseleverna 

av förklarliga själv minskat kraftigt och i nuläget går där ett 30 tal elever på 

introduktionsprogram.  

 

Barnantalet vid förskolorna är ökar och förra året hade vi 426 barn inskrivna och efter 

halvårsskiftet 2020 har vi 487 barn. Prognosen är att även inför nästa år kommer barnantalet 

öka. Därefter är prognosen svårare att bedöma. 

 

Kulturskolans elevantal inom den avgiftsbelagda verksamheten uppgår nu till 200 elever 

mot tidigare 175 elever.  
____________________________________________________________________ 

EKONOMISK REDOGÖRELSE 
_____________________________________________________________________ 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett delårsresultat som förhåller sig till periodens 

budget med ett överskott på 60 tusen kronor. Nettokostnaden i förhållande till föregående år 

har ökat med 4,8 miljoner kronor, 3 procent.  

 

Budget Prognos Budget Utfall

Driftredovisning, tkr 2020 2020 jan-aug jan-aug

Politisk verksamhet 779 779 519 285

Kulturskola 3 679 2 879 2 453 1 812

Förvaltningsgem. verks 20 433 20 833 13 622 13 498

Förskola 53 277 50 877 35 518 33 265

F-klass och fritidshem 12 109 12 109 8 073 7 717

Grundskola 105 639 103 639 70 426 69 298

Gymnasium 43 425 50 624 28 950 34 157

   Därav: IK i frist gymn 32 850 33 850 21 900 21 262

Vuxenutbildning 6 349 5 049 4 232 2 787

Svenska för invandrare 2 296 3 396 1 530 2 445

Totalt 247 984 250 184 165 323 165 264



Intäkterna uppgår till närmare 29,6 miljoner kronor och har minskat med 2,7 miljoner kronor 

i jämförelse med samma period förra året, vilket motsvarar 8,4 procent. Ersättningar från 

Migrationsverket har till följd av färre asylsökande och nyanlända barn minskat med 4 

miljoner kronor. Statlig ersättning på 1,5 miljoner kronor har erhållits för sjuklönekostnader i 

samband med pandemin. 

 

Kostnaderna uppgår till 194,8 miljoner kronor och har ökat med 2 miljoner kronor, 1,1 

procent.  Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal har minskat med 400 tusen kronor, 

0,4 procent. Kostnaden för personal på Uppvidinge Lärcenter som utgörs av gymnasiet, 

vuxenutbildningen och SFI har totalt minskat med 1,4 miljoner kronor. SFI gjorde en stor 

neddragning av personal inför hösten 2019 och gymnasiet har gjort en stor omorganisation 

efter vårterminens slut då de nationella programmen har lagts ner. Däremot har 

personalkostnaderna ökat inom förskolan med 1,7 miljoner kronor till följd av fler barn i 

verksamheten. Kostnaden för inhyrd personal har minskat med 700 tusen kronor då alla 

rektorstjänsterna är tillsatta. Kostnader på 2,4 miljoner kronor kan härröras till 

lönerevisionen. 

Kostnaden för köp av platser i extern regi har ökat med 2,8 miljoner kronor, 8,5 procent. 

Främst har antalet platser ökat för gymnasieelever efter att våra egna nationella program har 

lagts ner men även inom grundskolan. 

 

Övriga kostnader har minskat med 500 tusen kronor, motsvarar 1,2 procent. Föregående år 

var det extra kostnader för väktartjänster på 200 tusen kronor. En förskola hade under delar 

av vårterminen extra kostnader för kosten på 150 tusen kronor då det inte blev 

tillagningskök. Materialinköp på gymnasiet har minskat med 450 tusen kronor. Däremot har 

kostnaden för skolskjutsar ökat med totalt 400 tusen kronor både inom grundskolan och 

gymnasieverksamheten. 

 

Prognosen för året är ett negativt resultat på 2,2 miljoner kronor i förhållande till budget. 

Uppvidinge Lärcenter förväntas göra ett minusresultat på totalt 7,2 miljoner kronor. Övriga 

verksamheter inom förvaltningen har vidtagit åtgärder och fått stå tillbaka för att det totala 

underskottet ska stanna vid 2,2 miljoner kronor. Kompetensutveckling hålls tillbaka vilket 

bidrar med ett överskott på 500 tusen kronor. Nyanländas lärande förväntas göra ett 

minusresultat på 1,1 miljoner kronor till följd av lägre ersättning från Migrationsverket. 

 

Förskoleverksamheten förväntas generera ett plusresultat på totalt 2,4 miljoner kronor. Antal 

barn i förskolor i andra kommuner och fristående verksamheter är färre än budgeterat vilket 

medför en lägre kostnad på 300 tusen i förhållande till budget. Det finns ett överskott på 100 

tusen kronor i statsbidrag som inte är utfördelade. Inom vissa förskolor i södra området är 

en stor del av tjänsterna tillsatta med obehörig personal. Detta medför lägre 

personalkostnader vilket bidrar till ett överskott på 2 miljoner kronor.  

 

Grundskoleverksamheten ger ett överskott på totalt 2 miljoner kronor. En åtgärd som är 

vidtagen är att minska investeringar under året vilket ska generera ett överskott på 150 tusen 

kronor i kapitalkostnader. Det finns även inom grundskoleverksamheten statsbidrag som 

inte är utfördelade som bidrar till ett överskott på 1,7 miljoner kronor. Kostnaden för den 

obligatoriska sommarskolan som inte finansieras av statsbidrag uppkom till 200 tusen 

kronor. Elevhälsan förväntas generera ett plusresultat på 350 tusen kronor. Detta på grund 



av en vakant tjänst. Alla grundskolor har vidtagit åtgärder inför höstterminen och förväntas 

vara i balans vid årets slut. 

 

Uppvidinge Lärcenter förväntas göra ett minusresultat på totalt 7,2 miljoner kronor. 

Gymnasieskolan gör ett underskott på 6,4 miljoner kronor. Den största orsaken till 

underskottet är att det inte blir helårseffekt på avvecklingen av de nationella programmen 

under 2020. Budgetmedel är borttagen helt för året men det har funnits kostnader för detta 

under hela vårterminen. På grund av den utdragna processen kommer det även finnas en del 

kostnader kvar under hela höstterminen också. Verksamheten gjorde ett underskott på 

personalkostnader under föregående år. Dessa överkostnader följde även med in under hela 

vårterminen nuvarande år. En extra kostnad gällande ett vite på 300 tusen kronor är 

inkluderad i prognosen. Extern regi gör ett underskott på 1 miljon kronor då intäkterna från 

Migrationsverket blir lägre än förväntat.  

Vuxenutbildningen ger ett överskott 1,3 miljoner kronor. Orsaken är statsbidrag för 

Yrkesvux och att personalkostnaderna inte är lika höga som förväntat. SFI-verksamheten ger 

ett underskott på 1,1 miljoner kronor på helår vilket i stort beror på minskade statsbidrag. 

 

Prognosen för året är 2,1 miljoner kronor sämre än delårsresultatet. Försämringen beror till 

stora delar på att kostnaden för köp av platser för gymnasieelever blir betydligt högre under 

hösten då vår egen kommun inte erbjuder några nationella program längre. Samtidigt 

kommer personalkostnaderna inom grundskolan vara lägre under hösten då det gjorts 

anpassningar inför höstterminens start. 

 

Prognosen förutsätter att intäkter från statsbidrag är lika stora som förväntat och att 

personalkostnaderna inte blir högre än förväntat. Osäkerhetsfaktorer i prognosen är bland 

annat antalet asylsökande barn och elever där Migrationsverket ersätter kommunerna samt 

antalet elever som kommunen betalar andra kommuner för. En annan osäkerhetsfaktor är 

erhållna statsbidrag från Skolverket. 

 
____________________________________________________________________ 

FRAMTIDSFRÅGOR 
_____________________________________________________________________ 

Verksamhetens största framtidsutmaning är att vända utvecklingen med kunskapsresultaten 

och att öka likvärdigheten mellan de olika enheterna. 

 

På förvaltningsnivå handlar utvecklingsarbetet att bygga upp en bas med fakta för att kunna 

fatta beslut om strategiska satsningar. Förvaltningens arbete med att stötta enheterna behöver 

också utvecklas i såväl metoder som form.  

 

Demografin är en stor utmaning, kommunen kommer under ett par år att ha vikande elevtal i 

grundskolan men ökande barnantal i förskolan. Detta ställer stora krav på 

omställningsförmåga i verksamheten. 

 

Lokalfrågan är på många håll alarmerande. Planering och prioritering för investeringar är 

viktiga processer under de nästkommande åren. Merparten av enheterna inom nämndens 

ansvarsområden är i stort behov av renovering och uppdatering.  
 



Digitaliseringen är en oerhört viktig fråga att arbeta med, för utveckling av verksamheten och 

för att möta ett ökat krav på information från vårdnadshavare.  
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Direktiv för skolutredningen  

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn-och utbildningsförvaltningen föreslår att Barn- och 

utbildningsnämnden beslutar om följande direktiv och 

uppdragsbeskrivning för skolutredning. 

 

Uppdraget innebär en utredning av skolstrukturen i Uppvidinge kommun. 

Utredningen ska visa två till tre alternativ innehållande 

konsekvensbeskrivning såväl pedagogiskt, socialt och ekonomiskt i 

förhållande till given budgetram. Med särskild hänsyn skall frågan gällande 

fritt skolval och dess konsekvenser beaktas i utredningen.  

Perspektiv att ta hänsyn till under utredningen är bland annat: 

 Likvärdighet i enlighet med skolans styrdokument 

 Inventering av utrustning och lokaler 

 Rektorsområden/Upptagningsområden tillika rektorsansvar 

 Barnkonsekvens 

 Pedagogiska aspekter gällande indelning av årskurser och stadier 

 Ekonomiska effekter som tar hänsyn till transporter, lokaler, 

personal och pedagogisk utrustning. 

 Fritt skolval inom Uppvidinge kommun 

  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen uppdrog åt Barn- och utbildningsförvaltningen att 

genomföra en skolutredning gällande skolstrukturen i kommunen. 

Utredningen skall genomföras av extern part. 

Bakgrunden till beslutet är att förvaltningen har ett underskott och att 

strukturella förändringar diskuterats under ett antal år. Under ett flertal år 

har resultaten i årskurs 9 försämrats även om vi kan se en svag förändring 

2020. Skillnaden mellan skolor, mellan pojkar och flickor är stor och trenden 

skiljer sig från riket.  

Nuvarande skolstrukturer har inte genomlysts på mycket länge samtidigt 

som behov av såväl nybyggnationer som renoveringar är nödvändiga. 

Olika delar av kommunen har genomlyst vid olika tider, det är därför av 

vikt att hela kommunen studeras. 

Skolstrukturen i nuvarande form består av  

 4 F-6 skolor Alstermo, Lenhovda, Norrhult och Åseda 

 2 7-9 skolor Älghult och Åseda  



Uppvidinge kommun 
Datum 

2020-09-29 
 

BUN 2020-000264 
Sida 

2(2) 
 

 

 En grundsärskola fördelad på två orter Älghult och Lenhovda  

 7 förskolor, Fröseke, Alstermo, Älghult, Lenhovda, Norrhult, Åseda 

(2 st) 

 Lärcenter där Introduktionsprogram bedrivs tillsammans med 

Vuxenutbildning och SFI.  

 Kulturskola  

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kommunstyrelsen har avsatt 100 000 kronor för utredningen   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Förvaltningschefen 2020-09-29 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen   

Barn och utbildningsförvaltningen  

 

Förvaltningschef 

Niclas Bjälkenborn 
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Aktuella barn- och elevtal år 2020 

  

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen redogör för barn- och elevantalet i 

kommunens verksamheter. Det finns prognoser för hur barn- och elevantal 

antas se ut ett par år framöver. I materialet finns även angett hur många 

elever vi har i skolor utanför kommunen och hur många elever som går hos 

oss från andra kommuner.  

 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2020-09-30 

Barn- och elevtal 2020-09-24 

  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Utvecklingsledare 

Katja Schönbeck 

 



Aktuella elevtal
Barn- och utbildningsförvaltningen

BUN 2020-000013

2020-09-24

Katja Schönbeck, utvecklingsledare



Förskola  ht 2020

Totalt antal (mars 2020)
Björkåkra 81 99
Gläntan 79 80
Vintergatan 101 103
Junibacken 57 57
Älgalyckan 34 30
Uven 16 17
Svalan 96 101

Totalt 464 487



















Skola 2020/2021

Totalt antal mars-20

Alstermoskolan F-6 110 123 
Lenhovdaskolan F-6 173 180
Nottebäcksskolan F-6 97 98
Åsedaskolan F-6 329 323
Åsedaskolan 7-9 172 161
Älghultsskolan 7-9 152 141            
Gymnasieskolan 25 116
Grundsärskola 23 19           

Totalt 1081 1169





Antal grundskoleelever

i Uppvidinge

• 1056 st. elever i våra egna grundskolor 

• 57 st. elever i Älghults friskola, varav 10 st. 

F-klass

• 53 st. elever på skolor utanför kommunen



Just nu har vi elever som 

går på 332 gymnasiet.
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Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning  

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och 

utbildningsnämnden fattar beslut enligt bilaga gällande ny 

delegationsordning  

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsordningen som idag är gällande är från 2018-08-15, sedan dessa 

har förvaltningen omstrukturerats och lagstiftningen har förändrats. Den 

reviderade delegationsordningen har i stort ändrat  

hänvisningar till ny gällande lag, 

anpassats till ny organisation där den största förändringen är att 

utvecklingsledare (som ersatt den tidigare utvecklingschefsrollen) blir 

ersättare för förvaltningschef, 

förändringen av Uppvidinge gymnasium till Uppvidinge lärcenter samt att 

särskild utbildning för vuxna i lag har flyttats till kommunal 

vuxenutbildning.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Förvaltningschefen 2020-09-29 

Bilagor, förslag till ny delegationsordning samt den nu gällande från 2018.  

Beslutet skickas till 

Barn och utbildningsförvaltningen   

 

 

Förvaltningschef 

Niclas Bjälkenborn 
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Återrapportering av kränkande behandling 2020 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av 

kränkande behandling.  

Sammanfattning av ärendet 

En sammanställning presenteras av de anmälningar av kränkande 

behandling som inkommit från förskolor och skolor från 10 september till 

och med 14 oktober. En sammanställning visas med hjälp av Draftit, ett 

digitalt system som ger en god överblick. 

Barn- och utbildningsnämnden ska enligt 6 kap. 7 § skollagen (2010:800) se 

till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och 

elever utsätts för kränkande behandling. Huvudmannen ansvarar för att 

personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitel, 6 kap. 5 § 

skollagen (2010:800). 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledaren, 2020-09-25 

Antalet anmälningar om kränkande behandling kommer att visas i en 

dagsaktuell sammanställning.  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen   

 

 

Utvecklingsledare 

Katja Schönbeck 
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Återrapportering av delegationsbeslut 2020 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn-och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av 

redovisade delegationsbeslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har i delegationsordningen gett barn- och 

utbildningsförvaltningens tjänstepersoner rätt att fatta beslut i vissa frågor i 

barn- och utbildningsnämndens ställe. Fattade delegationsbeslut ska 

återrapporteras till barn- och utbildningsnämnden regelbundet.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreteraren 2020-09-28 

Förteckning över delegationsbeslut September 2020 

Beslutet skickas till 

Barn-och utbildningsförvaltningen  

 

 

Förvaltningssekreterare 

Sofie Saläng 

 




