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§
Årsbokslut 2017 för barn- och utbildningsförvaltningen (BUN 2017/76)
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till årsbokslut för 2017. Upplägget följer de anvisningar till årsredovisning för Kungsörs kommun och dess förvaltningar för 2017 som
kommunstyrelsen beslutat om.
I bokslutet lämnas en verksamhetsbeskrivning för det gångna året
samt:
-

Viktiga händelser under året
Framtidsperspektiv
Måluppfyllelse, resultat och analys
Personal
Kvalitet, miljö, jämställdhet
Ekonomi (resultat per verksamhet) och
Nykeltal- och mätetal.

Nämndens bokslut ska sedan inarbetas i kommunens årsredovisning, dock inte så detaljerat som i redovisningen till nämnden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-01-29, § 20 jämte anvisningar inför 2017 års bokslut och årsredovisning
• Förslag till Årsbokslut 2017 för barn- och utbildningsförvaltningen.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner årsredovisning 2017 för
barn- och utbildningsförvaltningen.
Godkänd årsredovisning överlämnas till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-01-29

Blad

25

§ 20
Anvisningar inför 2017 års bokslut och
årsredovisning (KS 2017/478)
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till anvisningar inför 2017 års bokslut och årsredovisning. Planeringen har
gjort så att årsredovisningen ska kunna behandlas av kommunfullmäktige i april 2018.
Underlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-12-04

Beslut

Kommunstyrelsen antar de föreslagna anvisningarna inför 2017
års bokslut och årsredovisning.

Antagna anvisningar redovisas som KS-handling nr 2/2018.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag (inkl
KS-handling), akten
Utdragsbestyrkande
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KUNGSÖRS KOMMUNS ANVISNINGAR INFÖR 2017 ÅRS
BOKSLUT OCH ÅRSREDOVISNING
VIKTIGA HÅLLTIDER
År 2017
15 december

Sista dag för avstämning av vilka projekt som ska föras
över till 2018 (drift och investering) och vilka som ska
avslutas per 2017

År 2018
12 januari

Sista Inlämningsdag för underlag till fakturering /
debitering

19 januari

Sista dag för rättelser av felbokförda belopp och dylikt
(bokföringsorder)

26 januari

Sista dag att kontera och attestera fakturor avseende
2017 för betalning.
Bokföring klar, sifferuppgifter i Qlikview och Menu

9 februari

Verksamhetsberättelse från förvaltningarna till ekonomienheten

1 mars

Bokslut beslutat av nämnderna

5 mars
6-7 mars
26 mars
9 april

Bokslutsberedning
Revision
Beslut i Kommunstyrelsen
Beslut Kommunfullmäktige

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
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Telefon, vxl
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Telefax
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Allmänt
Den 9 april 2018 planerar vi att presentera en årsredovisning för kommunfullmäktige som
avser 2017. Årsredovisningen kommer innan beslut i fullmäktige att behandlas av
bokslutsberedningen och kommunstyrelsen. Den 5 mars kommer presidier och
förvaltningschefer att kallas till bokslutsberedning. Vi återkommer med närmare tider för
beredningen.
För att tidplanen ska fungera är det viktigt att tider för olika aktiviteter respekteras.
Den inledande tidplanen på sidan 1 anger brytpunkter som är extra viktiga. Observera att
det är SISTA datum som angetts. Siffermaterial går att ta ut löpande för att bilda underlag
för kommentarer och dylikt. Fram till sista datum (26/1) bokas endast i undantagsfall saker
som berör förvaltningar och framförallt enheter.
Fakturahantering
För alla fakturor som inkommer efter den 8 december ska särskilt uppmärksammas om de
avser 2017 eller 2018.
Den 2 januari 2018 införs en stoppkö i fakturasystemet, IM. Därefter kontrolleras manuellt
om fakturor hör till 2017 eller 2018. Stoppet gäller till och med 19 januari.
Fakturor som läses in från och med 20 januari ankomstregistreras på 2018 och kräver
manuell hantering för att bokföras på 2017. Var noga med att alltid kontrollera
bokföringsdatum när du attesterar.
Om någon faktura har registrerats på fel år, skickas fakturorna till utredningskön i IM.
För scannade fakturor avseende 2017 gäller att de ska vara konterade, attesterade och
skickade för betalning i IM senast 2018-01-19. Observera att förfallodatum kan inträffa
senare.
För att boka upp fakturor som inte kommer i tid för redovisning på vanligt sätt 2017 krävs att
de är på större belopp (över 20 tkr). Vidare krävs underlag som kan verifiera kostnaden för
att kostnaden ska kunna bokföras 2017 (senaste bokföringsdag 19/1). Kontakta
ekonomiavdelningen för hjälp.
Fordringar och skulder
Uppgifter om statsbidragsfordringar samt eventuella skulder lämnas till ekonomiavdelningen
så snart de finns tillgängliga dock senast 2018-01-19.
Exempel på statliga bidrag är lönebidrag och övriga anställningsstöd, projektpengar som inte
erhållits för 2017, ersättningar från Försäkringskassan, bidrag från Migrationsverket.
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Rättelser
Rättelser av felbokförda belopp och dylikt bör bokföras löpande. Underlag till omföringar
som gäller 2017 lämnas senast 2018-01-19 till ekonomiavdelningen.
Ombudgetering av investerings- och driftprojekt till 2018
Uppgifter om investeringar där projektet antingen löper över årsskiftet, kommer att starta
först nästa år eller inte kommer att starta överhuvudtaget lämnas till ekonomiavdelningen
senast 2017-12-15.
Eventuella statsbidrag, projektbidrag etc som erhållits från extern bidragsgivare i förskott
och där projektet inte är avslutat kan oftast periodiseras till nytt år. Det omvända gäller när
driftprojekt drivits under pågående år men där externa bidrag ännu inte kommit. Underlag för
periodisering kan vara beslut om bidrag etc. Uppgift lämnas senast 2017-12-15. Definitivt
belopp tas fram av ekonomiavdelningen när fakturahanteringen för 2017 är klar.
Verksamhetsberättelse
Nämnderna ska också lämna en verksamhetsberättelse för det gångna året. Denna ska vara
inriktad på analys i respektive nämnd så att en politisk förankring finns. Följande
uppställning används:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Årets viktigaste händelser
Framtidsperspektiv
Måluppfyllelse, resultat och analys
Personal (sjukfrånvaro, frisknärvaro, resultat från medarbetarundersökning)
Kvalitet, miljö, jämställdhet
Ekonomi (resultat per verksamhet med jämförelse mot budget och föregående år)
Frivilligt: Nyckel- och mätetal

All text skrivs i Word med löpande text. Typsnitt ska vara Times New Roman, storlek 12.
Ekonomiavdelningen formaterar all text vilket kan innebära att viss text kan komma att
omformuleras och att radbyten, styckeindelningar etc görs om.
Ni ska alltså inte ”tvinga” fram t ex radbrytningar och sidbrytningar. Ekonomiavdelningen
tillför siffror, tabeller och diagram vid behov och efter önskemål.
Verksamhetsberättelserna skickas till ekonomiavdelningen senast
2018-02-09. Protokoll från nämndernas beslut skickas in när årsredovisningen godkänts av
nämnden/styrelsen. Slutgiltiga siffror finns att hämta i Qlikview den 27 januari på morgonen.
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Anvisningar för gemensam rapportering av måluppfyllelse-, resultat och analys
Till kommunens årsredovisning/bokslut ska en uppföljning med analys för helår göras av samtliga
mål.
Uppföljning sker via redovisning av resultat och analys för respektive mål i filen ”Resultatuppföljning
mål tom december 2017”.
Filen för resultatuppföljning av mål skickas enbart ut till förvaltningschef/ bolags VD.
Filen skickas tillbaka ifylld till johanna.raland@kungsor.se senast den 9/2 2018.
Rapporteringen utgör ett underlag inför den centrala sammanställningen och redovisning i kommunens
bokslut.

Ekonomiavdelningen genom

Bo Granudd, ekonomichef
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1.

Några av årets viktigaste händelser från enheterna.

De absolut viktigaste händelserna under 2017 för barn- och
utbildningsförvaltningen och dess grundskoleenheter är förstås den stora
organisationsförändringen med efterföljande inflyttning i den nybyggda fina
skolan.
Organisationsförändringen innebär att Hagaskolan och Västerskolan nu är två F-3
skolor med tillhörande fritidshem och Björskogsskolan är en F-6 skola, också
med tillhörande fritidshem. Den nya skolan består av två skolenheter; Kung karl
46 med åk 4-6 och fritidsverksamhet samt Kung Karl 79 med åk 7-9.
Förskolan
• Öppnat en ny förskola ”Smultrongården” 2017-01-16 vilket bidragit till
att förskolan kunnat erbjuda förskoleplats inom garantitiden.
• Rekryterat erfarna och kunniga förskollärare och en ny specialpedagog.
• Erhållit statsbidrag för minskade barngrupper och skapande förskola.
• Måluppfyllelsen har ökat genom ett systematiskt kvalitetsarbete, att
förskoleavdelningarnas barn delas in i mindre grupper under en längre tid av dagen
och att fler av förskolans personal vidareutbildat sig via universitet och högskolor.
• Förskoleenheten har deltagit vid marknadsförings- och rekryteringsmässor på bl.a.
universitet och högskola.
• Kinnekulle förskola firade 40-års jubileum i september.
Björskogsskolan
• För att säkerställa kvaliteten av undervisningen har skolan under
vårterminen tagit hjälp av verktyget BRUK som Skolverket erbjuder.
Syftet med BRUK är att vara ett utvecklingsverktyg och ett stöd i ett
kollegialt lärande för att synliggöra processer och kvalitet. BRUK
fungerar bra för att jämföra egna resultat över tid för att få syn på den
egna utvecklingen och nödvändiga utvecklingsområden.
• Läsåret 2016/17 instiftades en ny utmaning för alla åk 4 och 5 i Sveriges
skolor. Den heter ”Skolklassikern” och innebär att samtliga elever i en
klass tillsammans skall avverka distanserna för de fyra klassikerna i
Sverige dvs. Vasaloppet 9 mil, Vätternrundan 30 mil, Vansbrosimningen
3 km och Lidingöloppet 3 mil.
Klass 4E på Björskogsskolan bestämde sig direkt för att delta och tog
först itu med simdistansen, som klarades av under en simlektion, då
klassens 17 elever simmade 200 m vardera. Under vintern har klassen
också genomfört Vasaloppet, där man fick välja på skidor, stavgång och
skridskor. Snö och skidbrist ledde till valet av skridskor och klassen åkte
en 100 meters varvbana på isrinken ca 70 varv/elev vilket gav drygt 9 mil
totalt. Löpningen genomfördes genom 1 eller 2 varv på elljusbanans 1,7
km. Klassikern avslutades med Vätternrundan, då klassen cyklade mellan
Valskog och Arboga där lärare ordnade med mat och fika.
• Eleverna i årskurs 2 har under vårterminen varit med i Mattematchen,
som är en lekfull mattetävling för alla grundskoleelever i årskurserna 1-4
och som anordnas av ett finskt företag som utvecklar spel för inlärning.
Eleverna löser uppgifter som de får via en licensnyckel på nätet och de
använder sina iPads när de tävlar. Klassen kom på 4:e plats av 1236
tävlande klasser i Sverige.
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•

•

En mycket uppskattad dag som kallas ”Äventyrsdagen” genomfördes i
början av maj. Elever i åldersblandade grupper fick då vid olika stationer i
skogen lära sig om hur kontinentalplattorna rör sig, hur vulkanutbrott kan
ske, vilka olika bergarter och stenar som finns och hur det kan vara att
arbeta i en gruva på olika ställen runt om i världen mm.
I början av höstterminen anordnade skolan en mycket bra och givande
trafikdag. Alla skolans elever fick då i åldersblandade grupper
undervisning i trafikregler och trafikvett.

Hagaskolan
• Hela skolan deltog i aktiviteter på skolan på fritidshemmens dag tisdagen
den 8/5. Alla elever och personal arbetade bland annat med
värdegrundsövningar vid ett antal stationer.
• Sambedömning av nationella prov. Lärare från åk 1-3 på Hagskolan och
Västerskolan gick igenom de nationella proven. En lyckad
kompetensutveckling och en början till ett djupare samarbete.
• Skapande Skola. Kommunens alla grundskolor deltog i aktiviteten
Mattecirkus där alla klasser fick två pass var med Gycklargruppen Trix
och fick på så sätt skapa en gemensam referensram och dela en
erfarenhet. Mattecirkusen var väl anpassad efter varje åldersgrupp.
• Från höstterminen 2017 har Hagaskolan anställt en musikpedagog för
musik i de lägre åldrarna i åk F-3. Man satsar på mer musik (60 min
istället för 40 min) och ser med spänning fram mot vad det kan ge i form
av olika framträdanden och shower men framförallt hur musiken enligt
forskningen kan stimulera annan inlärning och ge ett ökat arbetsminne
hos de som utövar musik.
• Matematik med två lärare. En lektion i veckan har alla klasser matematik
med två lärare. Målet med insatsen är att öka resultaten i matematik samt
att ge lärarna möjlighet att diskutera bedömningar med varandra och även
utveckla sin undervisning.
Västerskolan
• Enheten har under hösten haft en tillfälligt förordnad rektor under tiden medan
nyrekrytering skett. Efter en lyckad rekrytering tillträdde den nye rektorn i januari
2018.
• Arbete med ASL, Att Skriva sig till Läsning, pågår på skolan.
• Ett trygghetsteam har skapats på skolan. Pedagogerna upplever en stor trygghet i att
det finns ett team att ta hjälp av vid behov men de behöver ha mer tid för att
organisera sig och utvecklas vidare.
• Lärare från åk 1-3 på Hagskolan och Västerskolan gick gemensamt igenom de
nationella proven och gjorde en sambedömning. En lyckad kompetensutveckling.
• Första skoldagen när höstterminen började planerades så eleverna skulle känna sig
riktigt välkomna och känna att det var festligt att börja skolan igen.
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Kung Karls skola 46 och Kung Karls skola 79
• Omorganisationen av Kung Karls skola från en 6-9 skola till en gemensam 4-6 och
7-9 skola har under året medfört ett stort engagemang från framför allt berörd
personals sida och flytten till nya skolan om möjligt ett ännu större engagemang.
• Skolan rekryterade en ny rektor till höstterminen för åk 4-6 samt under höstterminen
en ny rektor för åk 7-9. Tjänsten för åk 7-9 tillträddes 2018-01-01.
• Höstens viktigaste händelse för Kung Karl 46 är att åk 4-6 bildat en ny
organisation. Fyra klasser (två åk 4 och två åk 5) från Västerskolan, tre
klasser (två åk 4 och en åk 5) från Hagaskolan har tillsammans med fyra
klasser i åk 6 bildat den nya organisationen. För att eleverna i åk 4-5, som
fysiskt befann sig på Väster- och Hagaskolan, skulle lära känna varandra
genomfördes en gemensam utedag under hösten
• No Hate-projektet som omfattade skolans alla klasser i årskurs 6-9, initierat av
skolans trygghetsråd, genomfördes under våren.
Projektets syfte var att förebygga näthat.
• Bra resultat i årskurs 9 vårterminen 2017 beträffande behörighet till gymnasiet.
VIVA
• Regional Yrkesvux, Samverkan KAK och Barnskötarutbildning.
• Fortsatt bemötandearbete och en ökad personalgrupp.
• Fortsatt högt antal elever på SFI snittantalet på elever på SFI är för 2017 132 elever
och IM 70 elever.
• Nyrekrytering – Våren och delar av hösten har gått åt för att rekrytera behörig
personal.
• IM - Nya regler för uppskrivning av ålder har påverkat både elever och medarbetare
på ett negativt sätt.
Skolgemensamma verksamheter
• En lyckad nyrekrytering av skolsköterska har genomförts och tjänsten
tillträddes i slutet på februari.
• Två lyckade nyrekryteringar av skolkuratorer har genomförts under året
och den ena tjänsten tillträddes i början på höstterminen och den andra
har nu tillträtt i början på januari 2018.
• Enheten har även under denna sommar haft extra öppet på fritidsgårdarna.
Enheten har haft öppet tre kvällar per vecka under tre veckor samt även
genomfört flera dagaktiviteter. Detta har varit möjligt genom beviljade
externa medel för sommarlovsaktiviteter samt genom vissa interna
omprioriteringar. På kommunens två fritidsgårdar sker ett framgångsrikt
integrationsarbete regelbundet, både under det vanliga kvällsöppet och
under sommaraktiviteterna.
• Genom ett samarbete med biblioteket uppräder musikskolans elever
regelbundet där.
• Rekrytering av skolsköterska och skolläkare till enheten VIVA som en
del av deras uppbyggnad av sitt elevhälsoteam.
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Måltidsenheten
• Planeringen för den efterlängtade flytten till det nya köket på den
nybyggda skolan har varit den största händelsen under året. Man har tidigt
under året skapat nya rutiner för samarbete när köken slås samman.
• Rekrytering av ny kökschef har skett i samband med pensionering av
annan måltidspersonal.
• Kökschefen har också sett över recepten för att se över kostnader och
jobba med hållbara måltider såsom till exempel:
- Öka andelen ekologiska livsmedel.
- Öka andelen säsongsanpassade livsmedel.
- Öka andelen vegetabilier och minska andelen kött.
- Minska mängden matsvinn.
• Enheten har under hösten planerat för att kunna servera mat på
Västerskolan genom en tillfällig renovering av mottagningsköket.
• Framgångsrik rekrytering av två nya kockar efter att nuvarande gått i
pension.

2.

Framtidsperspektiv

Lokaler och organisation
I och med starten av innevarande läsår ändrades grundskolans organisation till
indelningen förskoleklass - årskurs3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9.
Planerna för vuxenutbildningen och gymnasiets framtid på Ulvesundsområdet
börjar också ta form. Det som återstår är en långsiktigt hållbar lösning för
förskolans lokalförsörjning.
Personal
Kungsörs skolor och förskolor har en mycket hög andel komptent och utbildad
personal, men det är tydligt att det blir allt svårare att rekrytera behörig personal
och med flera pensionsavgångar på väg så kan det bli svårigheter att hitta
ersättare. Förutom lön kommer arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter att vara
viktiga argument vid rekryteringarna.
Migration och integration.
Det har under våren 2017 inte varit samma ökning av antalet nyanlända som
under de senaste två åren. Det krävs dock fortfarande stora insatser inom både
grundskola och gymnasiet, det behovet kommer att finnas kvar under flera år
framåt. Det kommunövergripande arbetet med att ta fram en gemensam
integrationsplan pågår tillsammans med övriga verksamheter inom Kungsörs
kommun.
Trivsel, trygghet och kunskaper.
Det övergripande målet från kommunfullmäktige handlar om trivsel, trygghet
och kunskaper. Det är de mest centrala delarna i skolans uppdrag. När de fysiska
förutsättningarna nu inom kort har förbättrats och den flyttprocessen är avklarad
kommer allt fokus att läggas på att detta.
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3.

Måluppfyllelse, resultat och analys

Många av målen för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden är
statliga/nationella och riktade direkt till respektive verksamhet och
verksamhetsansvarige genom skollag, läroplaner och olika kursplaner.

Måluppfyllelsen inom förskolan
Mål – ”Andelen högskoleutbildad personal ska vara lägst 67 %”.
Målet är nått. Andelen förskollärare är 73 %.
Förskolechefens kommentarer och analys av det aktuella läget
Orsaker som påverkar förskolans omfattning av personal (tjänster) och
bemanning (personer i vardagsarbetet) är när verksamheten förändras t.ex.
utökning med fler förskolor och avdelningar, personalens olika ledigheter eller
pensionsavgångar. Detta påverkar antalet anställda i vardagsarbetet och de olika
befattningarna under året. När en förskollärare t.ex. är föräldraledig så tillsätts
vikariatet ofta med en barnskötare eftersom det inte finns förskollärare att tillgå
för vikariatet. Det gör att tjänstebilden ibland inte matchar med vardagsbilden i
verksamheten. Utifrån mitt perspektiv som förskolechef/verksamhetschef så
kvarstår behovet av att fortsätta att aktivt rekrytera högskoleutbildad personal och
vikarier för att bevara den personal vi har. Förskollärare är ett stort bristyrke i
hela riket. Behovet har även ökat av andra befattningar som t.ex.
specialpedagoger. Även de är högskoleutbildade.
Kvaliteten i förskolan har analyserats genom att läroplanens huvudområden följts
upp med hjälp av Skolverkets skattningsverktyg BRUK (Bedömning, Reflektion,
Utveckling och Kvalitet).
Inom respektive huvudområde har fokus legat på ett antal olika mål och
måluppfyllelsen har sedan bedömts inom fyra olika nivåer:
1. Målet är helt uppfyllt
2. Målet är till stor del uppfyllt
3. Målet är till viss del uppfyllt
4. Målet är inte alls uppfyllt
Resultat utifrån de olika områdena i BRUK (totalt 292 kriterier)
• Område 1 i BRUK - ”Förskolans utveckling”
Måluppfyllelsen har ökat med 23 procentenheter sedan 2016.
Målen bedöms nu 2017 vara helt uppfyllda till 92 % och till stor del
uppfyllda till 8 %. Skattningar har skett inom 53 områden.
• Område 2 i BRUK - ”Normer, värden och inflytande”
Måluppfyllelsen har ökat med 21procentenheter sedan 2016.
Målen bedöms nu 2017 vara helt uppfyllda till 84 % och uppfyllda till
stor del till 16 %. Skattningar har gjorts inom 80 områden.
• Område 3 i BRUK - ”Kunskap, utveckling och lärande”
Måluppfyllelsen har ökat med 14 procentenheter sedan 2016.
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•

Målen bedöms nu 2017 vara helt uppfyllda till 57 %, uppfyllda till stor
del till 42 % och uppfyllda till viss del till 1 %. Skattningar har gjorts
inom 139 områden.
Område 4 i BRUK - ”Övergång, samverkan och omvärlden”
Måluppfyllelsen bedöms vara oförändrad sedan slutet av förra året dvs.
målen bedöms vara helt uppfyllda till 55 %, uppfyllda till stor del till 30
% och uppfyllda till viss del till 15 %. Skattningar har gjort inom 20 olika
områden.

Förskolans största utmaning och utvecklingsbehov ligger alltså inom område 4
enligt BRUK tillsammans med samarbetet med förskoleklass, skola och
fritidshem.
Förskolornas gemensamma resultat visar att måluppfyllelsen har ökat och att man
har en relativt hög kvalitet i förskolornas verksamhet. Resultatet kopplar
förskolechefen samman med det goda ryktet, det pedagogiska arbetet, barns
utveckling och lärande, personalens och vårdnadshavares nöjdhet samt
arbetsglädje, trivsel, trygghet, en god anda, ambassadörskap och det systematiska
kvalitetsarbetet.
Årets sammanfattande resultat visar att Förskoleenheten använt sina tilldelade
ekonomiska resurser till rätt saker, men förskolechefen bedömer att budgetramen
för Förskoleenheten är mycket snäv.
Normer och värden, trivsel och trygghet inom förskolan
På frågan ”Jag känner mig trygg att lämna mitt barn på förskolan”. Så svarar 85
% av föräldrarna (202 svaranden) att det stämmer helt och hållet. Resultat är
detsamma som förra året.

”Jag känner mig trygg att lämna mitt barn på förskolan”.

Statistik från 2017 års föräldraenkät
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Förskolechefens kommentarer och analys av det aktuella läget
Resultatet tolkar jag som att flickor och pojkar har snarlika upplevelser och att
föräldrar känner sig trygga att lämna sina barn i förskolans verksamhet och nöjda
med den dagliga kontakten, som sker vid överlämnandet i våra förskolor samt att
förskolepersonalen på våra förskolor har ett professionellt bemötande och inger
trygghetskänsla. Jag tolkar det som att det finns tillit och förtroende mellan
parterna samt ett ansvarstagande i att bry sig om människor med omtanke. De
som svarat att de inte vet skulle kunna vara nya familjer, som håller på att skolas
in i förskolan, och som inte hunnit bilda sig någon uppfattning än. Nyfikenheten
väcks kring de som svarat stämmer inte alls/stämmer ganska dåligt. Det skulle
t.ex. kunna vara föräldrar som lämnar och hämtar sina barn under måltider eller
andra styrda aktiviteter, då förskolepersonalen inte kan ta emot på samma sätt
eftersom de inte alltid kan lämna barnen och gå ifrån, t.ex. i matsituationer.
På frågan om föräldrarna upplever ett gott bemötandet från förskolans personal så
svarar 87 % (203 svaranden) att detta stämmer helt och hållet. Resultatet är även
här detsamma som förra året.
”Jag upplever ett gott bemötande från förskolans personal”

Statistik från 2017 års föräldraenkät

På frågan om föräldrarna upplever att utvecklingssamtalen gör att man vet hur barnet
utvecklas på förskolan svarade 60 % att det stämmer helt och hållet. Detta är en minskning
med 20 procentenheter från 2016.
”Utvecklingssamtalen gör att jag vet hur mitt barn utvecklas i förskolan”.

Statistik från 2017 års föräldraenkät
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Förskolechefens kommentarer och analys av det aktuella läget
Resultatet tolkar jag som att det inte är någon större skillnad i svaren utifrån
genus flicka eller pojke. Jag upplever även att föräldrar är nöjda med personalens
bemötande och att förskolan är öppen och välkomnande. Måluppfyllelsen är lika
hög som förra året vilket visar att förskolepersonalen har förvaltat
måluppfyllelsen väl. När det gäller det lägre resultat för utvecklingssamtalen än
ifjol så gjordes mätningar förra året under våren och mätningarna i år i december.
Detta kan ha påverkat resultatet av hur föräldrarna upplever utvecklingssamtalet.
Under hela hösten har vi skolat in nya barn i förskolan vilket innebär att familjer
kan vara så nya i vår verksamhet att de inte hunnit bilda sig någon uppfattning
än. De har troligtvis inte hunnit haft utvecklingssamtal eftersom de ofta är
planerade under vårterminen. Det kan också handla om att man som förälder inte
har tid att komma in en stund i förskolan. Då hinner man oftast inte heller knyta
någon större kontakt.

Måluppfyllelsen kunskaper inom grundskolan
Mål – ”Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med basåret 2015”
Hagaskolan åk F-3
Resultat från de nationella proven i åk 3 läsåret 2016-2017. (Bild från Siris).

Grundskolan - Resultat på nationella prov årskurs 3
Läsåret 2016/17

Visar uppgifter för: skolenheten Hagaskolan

Totalt antal elever och andel elever som nått kravnivån av de elever som deltagit i provet.
Totalt i urvalet
Andel (%)
Totalt
som nått
antal
elever
kravnivån
av deltag.
elever

Ämne

Delprov

Matematik

Muntlig kommunikation
Mönster i talföljder och geometriska
mönster
Förståelse för räknesätt
Positionssystemet
Enkla problem
Mäta, jämföra, uppskatta längd,
omkrets och area
Skriftliga räknemetoder
Överslagsräkning
Huvudräkning och likhetstecknets
betydelse
Tala: muntlig uppgift
Läsa: berättande text
Läsa: faktatext
Enskild högläsning
Enskilt textsamtal
Skriva: berättande text
Stavning och interpunktion
Skriva: faktatext

Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Svenska
Svenska
Svenska
Svenska
Svenska
Svenska
Svenska
Svenska

Totalt riket
Andel (%)
som nått
kravnivån
av deltag.
elever

42

83,8

94,3

42
42
42
42

86,1
91,7
89,2
63,9

95,3
92,8
96,5
87,5

42
42
42

88,9
52,8
80,6

93,1
79,6
89,2

42
35
35
35
35
35
35
35
35

77,8
90,9
84,8
87,9
96,8
96,8
87,9
87,9
97

91,1
98
95,9
94,7
96,1
98
90,5
90,9
91,8

Rapportbeskrivning och definitioner etc.
Om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den. Då visas två prickar (..) istället för utfall.
Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall. I bägge dessa fall visas heller ingen graf.
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Andel elever på Hagaskolan som bedömdes nå målen mm för åk 3 i skolans olika
ämnen vid den egna skattningen i InfoMentor.
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Riskerar att inte uppfylla
kunskapskraven
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
kunskaper

Statistik ur InfoMentor

Rektors kommentarer, analys av resultatet och hur detta kan förbättras
Rektors analys av resultaten är att man nu behöver lägga fokus på matematiken
och tydligt reda ut vad det är som saknas för att eleverna ska nå de mål som finns
för åk 3. Man behöver se över hur man fördelar specialundervisningen och även
andra resurser på skolan för att hjälpa eleverna att klara av de nationella proven
bättre och att framförallt öka måluppfyllelsen i matematik. Vidare behöver skolan
fortsätta arbetet man påbörjat inom svenskämnet. Man behöver enligt rektor även
hjälpa sina elever att få de verktyg som krävs för att nå högre resultat och för att
få en högre måluppfyllelse.
De åtgärder skolan satt in under hösten är bland annat att man vid en
matematiklektion per vecka satt in en extralärare samt infört en kunskapsanalys.
Vidare kommer man att jobba mer systematiskt med pedagogiska planeringar och
bedömningsstöd vilket ska göras i alla årskurser, både under höst och vår.
Dessa insatser kommer även gynna andra ämnen som t.ex. svenska.
Det finns också en markant skillnad i resultaten på NP i matematik för åk 3 och
hur lärarna bedömt deras kunskaper i ämnet. Det är endast ca 25 % av eleverna
som klarade alla delprov i matematiken på NP medan man bedömt att 74 % av
eleverna minst når målen för åk 3 samma vår. Här växer en intressant fråga fram.
Hur kommer det sig att det skiljer sig så mycket mellan de olika bedömningarna?
Handlar det om att lärare är osäkra i sin bedömningsroll eller handlar det om att
man ”hellre friar än fäller” i de yngre åldrarna?
Målet är dock tydligt - det ska vara en tydlig samstämdhet mellan NP-resultat och
övrig bedömning
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Västerskolan åk F-3
Resultat från de nationella proven åk 3 läsåret 2016-2017. (Bild från Siris).
Grundskolan - Resultat på nationella prov årskurs 3
Läsåret 2016/17

Visar uppgifter för: skolenheten Västerskolan

Totalt antal elever och andel elever som nått kravnivån av de elever som deltagit i provet.
Totalt i urvalet
Totalt
Andel (%)
antal
som nått
elever
kravnivån
av deltag.
elever

Ämne

Delprov

Matematik

Muntlig kommunikation
Mönster i talföljder och geometriska
mönster
Förståelse för räknesätt
Positionssystemet
Enkla problem
Mäta, jämföra, uppskatta längd,
omkrets och area
Skriftliga räknemetoder
Överslagsräkning
Huvudräkning och likhetstecknets
betydelse
Tala: muntlig uppgift
Läsa: berättande text
Läsa: faktatext
Enskild högläsning
Enskilt textsamtal
Skriva: berättande text
Stavning och interpunktion
Skriva: faktatext

Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Svenska
Svenska
Svenska
Svenska
Svenska
Svenska
Svenska
Svenska

Totalt riket
Andel (%)
som nått
kravnivån
av deltag.
elever

45

100

94,3

45
45
45
45

100
93
100
90,7

95,3
92,8
96,5
87,5

45
45
45

90,7
74,4
93

93,1
79,6
89,2

45
37
37
37
37
37
37
37
37

88,4
100
88,9
83,3
88,9
91,7
94,4
88,9
80,6

91,1
98
95,9
94,7
96,1
98
90,5
90,9
91,8

Rapportbeskrivning och definitioner etc.
Om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den. Då visas två prickar (..) istället för utfall.
Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall. I bägge dessa fall visas heller ingen graf.

Andel elever på Västerskolan som bedömdes minst nå målen för åk 3 i skolans
olika ämnen vid den egna skattningen i InfoMentor.
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Statistik ur InfoMentor
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Rektors kommentarer, analys av resultatet och hur detta kan förbättras
Skolans analys av de nationella proven i matematik visar att vi behöver bli mer medvetna om
vilka matematiska begrepp som används i undervisningen. Om de korrekta begreppen inte
används så riskerar eleverna att misslyckas på de nationella proven, trots att de egentligen
besitter kunskaperna. Eleverna behöver befästa och färdighetsträna mycket mer i skriftliga
räknemetoder och detta bör ske tidigare än det gör i nuläget. Samtidigt ska undervisningen
utformas så att eleverna utvecklar en förståelse för de olika metoderna och att träningen sker
med hög kvalitet och effektivitet. Ytterligare områden som ska prioriteras är digital tid och
taluppfattning. Vi ska även se över möjligheterna att arbeta med lärande samtal med fokus på
matematik i de yngre årskurserna.
Resultaten på de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk visar att vi bör öka
kunskaperna om undervisning i ämnet svenska. Vi behöver bli mer medvetna om det centrala
innehållet i ämnet svenska samt hur det förankras i undervisningen. Detta gäller även elever
med språkstörning. Dessutom behöver vi höja våra förväntningar på eleverna och tydliggöra
hur kvaliteten på texter kan öka genom konkreta metoder och fortsatt arbete enligt t ex
cirkelmodellen. Vi behöver fortsätta att utveckla arbetet med att hjälpa eleverna utveckla
lässtrategier. Vi behöver också bli bättre på att arbeta med faktatexter utifrån givna stödord
och begrepp.
Språkutvecklande arbetssätt är viktigt inom både matematik och svenska.

Björskogsskolan åk F-6
På Björskogsskolan beskriver rektor att resultaten på nationella proven för
årskurs 3 förbättrats succesivt från 2015 och fram till nu.
Andel elever på Björskogsskolan som bedömdes nå målen mm för åk 3 i skolans
olika ämnen vid den egna skattningen i InfoMentor.
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Statistik ur InfoMentor
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Grundskolan - Resultat på nationella prov
årskurs 3
Läsåret
2016/17

Visar uppgifter för: skolenheten Björskogsskolan

Totalt antal elever och andel elever som nått kravnivån av de elever som deltagit i
provet.
Totalt i urvalet
Totalt
Andel (%)
antal
som nått
elever
Kravnivån
av deltag.
elever

Ämne

Delprov

Matematik

Muntlig kommunikation
Mönster i talföljder och geometriska
mönster
Förståelse för räknesätt
Positionssystemet
Enkla problem
Mäta, jämföra, uppskatta längd,
omkrets och area
Skriftliga räknemetoder
Överslagsräkning
Huvudräkning och likhetstecknets
betydelse
Tala: muntlig uppgift
Läsa: berättande text
Läsa: faktatext
Enskild högläsning
Enskilt textsamtal
Skriva: berättande text
Stavning och interpunktion
Skriva: faktatext

Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Svenska
Svenska
Svenska
Svenska
Svenska
Svenska
Svenska
Svenska

Totalt riket
Andel (%)
som nått
Kravnivån
av deltag.
Elever

14

92,9

94,3

14
14
14
14

92,9
100
92,9
92,9

95,3
92,8
96,5
87,5

14
14
14

85,7
78,6
92,9

93,1
79,6
89,2

14
14
14
14
14
14
14
14
14

85,7
100
100
78,6
100
100
85,7
92,9
78,6

91,1
98
95,9
94,7
96,1
98
90,5
90,9
91,8

Anledningen till den succesivt ökade måluppfyllelsen i åk 3 kan enligt rektor
bero på resultat av den fortbildning som genomförts, t.ex. Läslyftet, men
sannolikt också på att vårens åk 3 är en relativt liten årskurs grupp och som
därför fått mycket lärartid per elev.
Skolan har också under våren 2017 börjat använda sig av Skolverkets
analysverktyg BRUK vilket förbättrar den interna analysen.
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Andel elever på Björskogsskolan som bedömdes nå målen mm för åk 5 i skolans
olika ämnen vid den egna skattningen i InfoMentor.
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Statistik ur InfoMentor

Måluppfyllelsen i årskurs 5 på var lägre än i årskurs tre men rektor bedömer att
utvecklingen nu går åt rätt håll efter de åtgärder som satts in.
På de Nationella proven under våren nådde 80 % av eleverna målen i svenska
och engelska och 73 % i matematik.
I årskurs 6 är måluppfyllelsen låg men enligt rektor ändå på väg åt rätt håll.
Skolan har under en längre tid arbetat intensivt för att klassen ska fungera socialt.
Det arbetet har gett resultat och man kan nu fokusera på att eleverna ska nå
kunskapsmålen.
Bland annat har man i detta arbete fått stöd av Specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM) i detta arbete och man har även förstärkt på
personalsidan.
Rektors kommentarer, analys av resultatet och hur detta kan förbättras
Björskogsskolan behöver fortsätta arbeta för en högre måluppfyllelse även om
man ser en liten förbättring jämfört med basåret 2015. Viktigt i detta arbete är att
leda personalen så att det sker ett lärande i vardagen för dem. Som ett led i detta
arbete får personalen dela idéer, tips och råd med varandra. Kunskapsdelningen
sker ibland informellt, men också strukturerat vid personalmöten. Viktigt är att
man som medarbetare får dela sina erfarenheter med andra och sedan
tillsammans få möjlighet att reflektera över hur man skulle kunna lösa dilemman
som uppstår. Mycket kunskap för att få till en högre måluppfyllelse finns ”inom
väggarna” på skolan men en utmaning är att få till tiden för denna struktur av
delgivning, reflekterande, nyprövande och utvärderande. Genom en sådan
struktur får lärarna ökad insikt i vilken kompetens som finns på skolan och även
med att komma igång med att lära av varandra.
I de nationella proven för åk 3 i matematik låg eleverna på Björskogsskolan över
genomsnittet i riket i tre delmoment, det var i förståelse för räknesätt, enkla
problem och överslagsräkning. I de övriga momenten låg eleverna lägre än riket i
övrigt. Man kan se att resultatet i skriftliga räknemetoder har förbättrats med 8
procentenheter sedan förra mätningen vilket är positivt.
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Inför kommande år behöver skolan fokusera på och arbeta med
positionssystemet, geometriska mönster och huvudräkning.
I svenska har Björskogsskolans åk 3 bättre resultat än riket i övrigt i 5 av 8
delmoment vilket är en förbättring från föregående år. Stavning och interpunktion
är det delmoment som eleverna har gått fram mest i. De delmoment som behöver
förbättras är att läsa och skriva faktatext och att läsa berättande texter.
Under våren 2017 har också kurator och skolsköterka utökat sin tid på skolan.
Detta för att elever som är i behov av stöd på olika sätt ska få det i en tidig ålder.

Kung Karl 46
Andel elever på Kung Karl 46 som bedömdes nå målen mm för åk 4 i skolans
olika ämnen vid den egna skattningen i InfoMentor.
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(För staplarnas betydelse se nedanstående bild.)

Andel elever på Kung Karl 46 som bedömdes nå målen mm för åk 5 i skolans
olika ämnen vid den egna skattningen i InfoMentor
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Rektors kommentarer, analys av resultatet och hur detta kan förbättras
Det bedömningsresultat som åk 5 på Västerskolan rapporterade under våren 2017
visade att elever har en god måluppfyllelse (minst uppnår målen) i samtliga
ämnen förutom i svenska som andraspråk.
100 % måluppfyllelse i bild, biologi, fysisk, religion, kemi, matematik, musik,
religion, samhällskunskap, slöjd och teknik. Över 90 % i engelska, historia och
svenska och över 80 % i idrott och hälsa.
Hagaskolans bedömningsresultat för eleverna i åk 5 under våren 2017 visade att
eleverna har god måluppfyllelse (minst uppnår målen), från 90 % och uppåt i
samtliga ämnen, förutom matematik, 69 %, engelska 70 %, svenska som
andraspråk, 75 % och svenska, 78 %.
Resultaten av vårens bedömningar av eleverna på de båda skolorna visar att
eleverna på Hagaskolan bedöms ha lägre måluppfyllelse i kärnämnena än
eleverna på Västerskolan.
I jämförelse med vårens och höstens bedömningar av elevernas måluppfyllelse
finns störst skillnader i svenska som andraspråk där endast 33 % uppnådde
kunskapskraven under hösten. Störst skillnaden märks i bedömningarna i ämnet
som gjordes på Hagaskolan där 75 % av eleverna bedömdes nå kunskapskraven.
Säkerhet i bedömmarkompetens är ett utvecklingsområde för lärarna.
Alla elever finns inte heller med i höstens bedömningsunderlag, vilket förstås kan
påverka resultatet.
Resultat från de nationella proven i åk 6 våren 2017. (Bilder från Siris).

Grundskolan - Resultat på ämnesprov årskurs 6
Läsåret 2016/17

Visar uppgifter för: skolenheten Kung Karls skola

Ämne

Delprov

Svenska
Svenska
Svenska
Svenska

Provbetyg
Tala (delprov A)
Läsa (delprov B)
Skriva (delprov C)

84,5
93,8
88,7
85,6

82
94
88
82

82
91
86
83

41
44
42
42

41
47
44
41

89
82,4
82,6
74,7

97,6
88,6
90,5
97,6

80,5 10,4 12
76,6 10,2 11,4
75 10,5 12,1
51,2 8,4 11,3

8,8
9,1
8,9
5,5

Matematik

Provbetyg

84,6 83,9 85,2

99

47

52

73,7

76,6

71,2

9

9,5

8,6

Engelska
Engelska
Engelska
Engelska

Provbetyg
Tala (delprov A)
Läsa och lyssna (delprov B)
Skriva (delprov C)

82,1
82,1
86,3
87,2

82 96
82 96
88,5 101
88,5 102

46
46
47
48

50
50
54
54

92,7
93,8
91,1
88,2

91,3
91,3
91,5
89,6

94
96
90,7
87

13,3
12,8
13,2
12,2

Andel (%) elever som
deltagit av samtliga

87,2
93,6
89,4
89,4

82,1
82,1
83,9
85,7

Antal elever med provbetyg A-F Andel (%) elever med provbetyg A-E Genomsnittlig provbetygspoäng
Flickor Pojkar
Pojkar
Totalt
Flickor
Pojkar
Totalt
Totalt Flickor

12,6 14
11,9 13,7
12,4 13,8
12,8 11,8

Rapportbeskrivning och definitioner etc.
Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den. Då visas två prickar (..) istället för utfall.
Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall. Observera att om antalet elever med provbetyg F är färre än 5, så visas andelen med A-E som ~100.
Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall. Statlig huvudman avser sameskolan.
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Bedömning av andel elever med betyg A-E, Höstterminen 2017.
Andel % av elever med betyg A-E
Bild:
99 %
Biologi:
95 %
Engelska:
83 %
Fysik:
96 %
Geografi:
92 %
Historia:
92 %
Idrott och hälsa:
99 %
Kemi:
95 %
Matematik:
85 %
Modersmål:
86 %
Musik:
99 %
Religion:
88 %
Samhällskunskap:
93 %
Slöjd:
99 %
Svenska:
95 %
Svenska som andraspråk:
36 %
Teknik:
97 %
Statistik ur InfoMentor

Rektors kommentarer, analys av resultatet och hur detta kan förbättras
I jämförelse med det betygsresultat som redovisades för åk 6 under våren 2017
och under hösten 2017 har betygen i kärnämnena svenska ökat från 81 % till 95
% och i matematik från 69 % till 85 %, vilket är glädjande. Resultatet för
engelskämnet har minskat från drygt 84 % till 83 %, vilket ändå är en obetydlig
minskning.
Betygsresultaten för ämnena fysik, idrott och hälsa, kemi, musik,
samhällskunskap, slöjd och teknik har ökat. Bildämnets resultat har en obetydlig
minskning, medan resultatet i biologi och religion har en något större minskning.
Svenska som andraspråk är det ämne som ligger lägst, 36 % av eleverna var
godkända, (betyg A-E) under hösten. Det finns inget jämförelseresultat från
vårterminen då elevantalet var lägre än 10 st.
För att öka antalet elever som får godkända betyg av de som läser svenska som
andraspråk måste eleverna få ytterligare stöd i ämnet. Det är ett
utvecklingsområde som bör priorieteras.
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Kung Karl 79
En sammanställning av betygsresultaten och hur många procent av eleverna som
klarat kunskapskraven för åk 9 i respektive ämne.
Elever (i %) i åk 9 (inkl. förberedelsegrupp)
som 2017 klarat kunskapskraven per ämne:
totalt 104 elever
Ämne

Alla elever

Bild
Biologi
Engelska
Fysik
Geografi
Hem- och konsumentkunskap
Historia
Idrott och hälsa
Kemi
Matematik
Moderna språk
Modersmål
Musik
Religionskunskap
Samhällskunskap
Slöjd
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik

Flickor Pojkar

97
95
91
94
96
98
93
94
91
91
98
79
94
95
93
96
95
62
95

100
100
98
100
100
100
100
95
93
98
100
100
95
100
100
98
100
75
98

95
91
86
89
92
96
87
93
89
86
97
70
93
91
87
95
91
56
93

Fortfarande är det så att flickor har lättare att nå målen än pojkar. Detta gäller i
samtliga ämnen. Störst är skillnaden i modersmålsundervisningen (30
procentenheter) och i svenska som andraspråk (19 procentenheter).
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Grundskolan - Resultat på ämnesprov i svenska, matematik och engelska, årskurs 9
Läsåret 2016/17

Vald organisation: Kungsör
Vald typ av huvudman: Samtliga
Andel (%) elever som deltagit
Totalt
Flickor

Prov/delprov

Antal elever med provbetyg A-F
Totalt
Flickor
Pojkar

Pojkar

Andel (%) med provbetyg A-E
Totalt
Flickor

Genomsnittlig provbetygspoäng
Totalt
Flickor

Pojkar

Pojkar

Svenska
Sammanvägt provbetyg
Tala (delprov A)
Läsa (delprov B)
Skriva (delprov C)

92,8
94
95,2
97,6

91,9
94,6
97,3
100

93,5
93,5
93,5
95,7

77
78
79
81

34
35
36
37

43
43
43
44

~100
~100
~100
90,1

~100
~100
~100
~100

~100
~100
~100
84,1

12,9
12,1
14,1
12,1

13,6
12,9
14,9
14,1

12,3
11,5
13,5
10,5

Matematik
Provbetyg

91,1

93

89,7

92

40

52

78,3

77,5

78,8

10,1

9,9

10,2

Engelska
Sammanvägt provbetyg
Tala (delprov A)
Läsa och lyssna (delprov B)
Skriva (delprov C)

86,1
88,1
90,1
89,1

90,7
93
90,7
90,7

82,8
84,5
89,7
87,9

87
89
91
90

39
40
39
39

48
49
52
51

~100
~100
~100
92,2

100
100
100
~100

~100
~100
~100
88,2

15,2
15,9
14,9
13,9

15,3
15,9
15,1
14,4

15,2
16
14,8
13,5

Rapportbeskrivning och definitioner etc.
Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den. Då visas två prickar (..)
istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall. Observera att om antalet elever
med provbetyg F är färre än 5, så visas andelen med A-E som ~100. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall.

Grundskolan - slutbetyg per ämne i årskurs 9
Läsåret 2016/17

Vald organisation: skolenheten Kung Karls skola
Vald huvudman: Samtliga huvudmän

Genomsnittlig betygspoäng och andel (%) med betyg A-E per ämne, för elever i årskurs 9 med betyg enligt det mål och
Antal elever
Total

Ämne

Bild
Engelska
Hem och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Matematik
Moderna språk, språkval
Modersmål
Musik
Biologi
Fysik
Kemi
Geografi
Historia
Religionskunskap
Samhällskunskap
Slöjd
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik

Flickor

101
97
95
99
98
60
14 ..
98
96
95
95
94
94
95
96
96
83
13 ..
95

Totalt
Betygspoäng

Pojkar

44
41
41
42
41
29

57
56
54
57
57
31
..

42
41
41
41
41
41
41
41
41
37

56
55
54
54
53
53
54
55
55
46
..

40

55

Flickor
Betygspoäng

Andel (%)
med A-E

15,8
13,9
13,8
14,5
11,7
12,7
17,5
12,2
13,6
14,2
13,4
13,2
12,3
13
12,2
13,6
12,9
7,1
13,4

97
90,7
97,9
93,9
90,8
98,3
78,6
93,9
94,8
93,7
90,5
95,7
92,6
94,7
92,7
96,9
95,2
..
94,7

Andel (%)
med A-E

16,3
14,5
15,1
13,7
12,3
13,4
..
13,3
14,7
14,9
13,6
14,4
13,4
14,3
13,5
14,1
14,1
..
13,7

100
97,6
100
95,2
97,6
100
..
95,2
100
100
92,7
100
100
100
100
100
100
..
97,5

Pojkar
Betygspoäng

Andel (%)
med A-E

15,5
13,5
12,8
15,2
11,3
12
..
11,3
12,8
13,6
13,2
12,2
11,4
11,9
11,1
13,3
11,9
..
13,2

94,7
85,7
96,3
93
86
96,8
..
92,9
90,9
88,9
88,9
92,5
86,8
90,7
87,3
94,5
91,3
..
92,7

Rapportbeskrivning och definitioner etc.
Samtliga uppgifter avser elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Uppgifterna avser betyg före
Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den. Då visas två prickar
(..) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall.
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Grundskolan - Behörighet till gymnasieskolan
Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär för att en elev ska vara behörig till
gymnasieskolans nationella program krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program.
Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program.
Läsåret 2016/17 Visar uppgifter för: skolenheten Kung Karls skola
Andel (%)

Andel (%) elever behöriga till

elever ej

Högskoleförberedande program
Antal

Yrkes-

Estetiskt

Ekonomi-,

Naturveten-

elever

program

program

humanistiska och

skapligt och

samhällsvetenskaps-

tekniskt program

i åk 9

behöriga

program

Kung Karls skola, flickor
Kung Karls skola, pojkar

44
59

88,6
76,3

88,6
76,3

88,6
71,2

81,8 ..
69,5

23,7

Rapportbeskrivning och definitioner etc.
Samtliga uppgifter avser elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Uppgifterna avser betyg före prövning.
I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor.
Observera att om antalet EJ behöriga är 1-4 så visas Andel behörig som ~100.
Om resultatet är färre än 10 elever, dubbelprickas den och två prickar (..) visas istället för utfall. Om uppgift saknas visas en prick (.) istället
för utfall.

Rektors kommentarer, analys av resultatet och hur detta kan förbättras
Rektor för Kung Karls skola konstaterar att betygsresultaten sjunkit, framförallt i
kärnämnena matematik, engelska och svenska i årskurs 6-8 (vårterminen 2017).
Han ser en oroande tendens med alltför många elever som inte når
kunskapsmålen i dessa årskurser. En del av de sjunkande resultaten kan säkert
förklaras med en stor andel nyanlända elever men resultatet kan inte enbart bero
på att dessa elever finns med i redovisningen. Resonemanget bygger på det
faktum att resultatet för årskurs 9 är likvärdigt med jämförelseåret 2015.
Skolinspektionens skolenkät som genomfördes för årskurs 9 under hösten 2016
visar att 50 % av eleverna, som har besvarat påståendet ”Jag har studiero på
lektionerna” svarat att påståendet stämmer helt och 38 % att det ”Stämmer
ganska dåligt”. Om man generaliserar resultatet i enkäten för årskurs 9 kan man
möjligen dra slutsatsen att svaren är relevanta även för de underliggande
årskurserna. Som en följd av detta resonemang kommer rektor ta upp och
aktualisera frågan om studiero med lärarna på skolan.
Rektor anser också att skolan behöver hitta samarbetsformer med årskurs 4-6 för
att jobba med grundläggande matematisk förståelse hos eleverna, bland annat
deras taluppfattning.
Skolan bör också gå in i ett analysarbete, gemensamt skolledning och lärare, för
att försöka klarlägga orsakssamband i förhållande till de icke tillfredsställande
resultaten.
Sammanfattningsvis förordar rektor alltså att skolan jobbar vidare med och
fokuserar på:
 Studiero
 Samarbete med årskurs 4-6
 Gemensamma analyser skolledning/ämneslärare kring resultaten,
framförallt i kärnämnena.
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Förvaltningens analys av kunskapskraven
Det är små förändringar mellan 2015 och 2017. Ungefär lika många elever har
klarat behörighetskraven till gymnasiet men det genomsnittliga meritvärdet har
ökat. Skillnaden mellan könen kvarstår, flickor når i högre grad målen än vad
pojkar gör. Den nya organisationen med Kung Karl 46 som arbetar nära Kung
Karl 79 bör på sikt öka möjligheten till högre måluppfyllelse genom att
gemensamma analyser av skolresultaten underlättas samtidigt som ökat
samarbete kring insatser kommer att ske.
Ett viktigt utvecklingsområde för samtliga skolor är samstämmigheten mellan
lärarnas skattning av elevernas måluppfyllelse i uppföljningsinstrumentet
InfoMentor och resultaten på de nationella proven i åk 3 och åk 5.
Ett annat viktigt utvecklingsområde är att rätt kunna bedöma elevernas
måluppfyllelse i de ämnen där det inte finns nationella prov som riktmärke.
Resultaten tenderar att bedömas som högre i de ämnen där det inte finns
nationella prov att hålla sig i.
Resultatet i åk 6 ger en blandad bild. Resultatet har höjts i såväl svenska som
matematik jämfört med 2015 och är i stort sett oförändrat i engelska.
Däremot har andelen elever som nått godkänt i samtliga ämnen sjunkit rejält och
detta är naturligtvis inte acceptabelt.
Vi kan för kommande år konstatera att nivån för kunskapsresultaten generellt
behöver höjas inom kommunens skolor.
Inför förra året var resultatet:
”Den generella bilden är att Kungsör skolor och förskolor i jämförelse både med
jämförbara kommuner och med riket i stort har relativt låga kostnader. Vi
konstaterar också att kunskapsresultaten visserligen ligger något högre än för
genomsnittet i Västmanland men också lägre än genomsnittet i riket.”
Den bilden stämmer fortfarande bra. Kunskapsresultaten ligger även 2017 högre
än i flera andra kommuner i länet men också lägre än några andra.
Resultaten är också fortsatt något lägre än genomsnittet i riket.

Grundskolan - Slutbetyg årskurs 9
Samtliga elever, flickor och pojkar
Läsåret 2016/17
Visar uppgifter för: Västmanlands län (geografiskt område)
Samtliga elever
Flickor
Pojkar
Antal
Andel (%) Andel (%)
Genom- Antal Andel (%)
Andel (%) Andel (%)
Genom- Antal Andel (%)
Andel (%) Andel (%)
Genomelever
som uppnått behörig
snittligt elever
elever
som uppnått behörig
snittligt elever
elever
som uppnått behörig
snittligt
kunskapskraven i
yrkes- meritv. (17)
kunskapskraven i
yrkes- meritv. (17)
kunskapskraven i
yrkes- meritv. (17)
alla ämnen
prog.
alla ämnen
prog.
alla ämnen
prog.
Västmanlands län, samtliga huvudmän 2 850
Västmanlands län, kommunal
2 274
huvudman
Västmanlands län, enskild huvudman
576
Arboga
151
Fagersta
163
Hallstahammar
174
Kungsör
103
Köping
258
Norberg
69
Sala
206
Skinnskatteberg
42
Surahammar
97
Västerås
1 587

66,8

79,4

210,8 1 332

46,7

71,9

83,3

228,2 1 518

53,3

62,3

75,9

195,3

64,2
77,3
74,8
55,2
60,3
69,9
70,2
50,7
68,9
40,5
72,2
68

77
88,7
86,1
67,5
70,1
81,6
88,8
56,5
83,5
66,7
87,6
79,6

202,7 1 010
242,5 322
225,9 73
162,9 66
198,5 77
213,6 44
208,9 124
163,8 30
215 102
175,8 22
215,5 46
217,6 748

44,4
55,9
48,3
40,5
44,3
42,7
48,1
43,5
49,5
52,4
47,4
47,1

69,5
79,5
71,2
59,1
68,8
77,3
73,4
56,7
74,5
45,5
84,8
73,1

81,6
88,8
84,9
71,2
81,8
88,6
90,3
63,3
86,3
~100
~100
82,8

220,9 1 264
251,3 254
234,6 78
183,7 97
228 97
221,6 59
219,3 134
186,9 39
234,2 104
195,5 20
238,3 51
234,6 839

55,6
44,1
51,7
59,5
55,7
57,3
51,9
56,5
50,5
47,6
52,6
52,9

59,9
74,4
78,2
52,6
53,6
64,4
67,2
46,2
63,5
..
60,8
63,4

73,3
88,6
87,2
64,9
60,8
76,3
87,3
51,3
80,8
50
82,4
76,8

188
231,4
217,9
148,6
174,7
207,1
199,2
145
196,3
152,9
194,9
202,5

Ur Skoverkets statistikdatabas Siris

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

23

Ett annat sätt att beskriva en skolas utveckling i tid utifrån olika andra
påverkande faktorer som t.ex. socioekonomiska villkor och föräldrarnas
utbildningsnivå, faktorer som man enligt forskning vet påverkar elevernas
resultat, är med hjälp av en särskilt framtagen modell för detta – Salsa.
Man kan säga att om en skola utifrån alla dessa olika faktorer når ett förväntat
resultat så blir värdet 0. Om resultatet är bättre än förväntat blir resultatet positivt
och om man inte lyckas nå upp till förväntad nivå så blir det negativt.
Enligt den modellen har den förväntade måluppfyllelsen ökat både när det gäller
andel elever som nått kunskapsresultaten i åk 9 (från 1 till 6) liksom meritvärdet
(från 9 till 12) om man jämför med 2015.
Efter en nedgång 2006 ökade meritvärdet rejält till 2017 enligt denna modell.
Resultat åk 9 enligt Skolverkets ”Salsa-modell”. Enhet salsavärde.
15
10

2015

5

2016

0
-5
-10

Nått
kunskapskraven

2017

Meritvärde

Ur Skolverkets statistikporta Siris

Att alltså entydigt svara på om måluppfyllelsen ökat sedan 2015 går inte, även
om flera resultat nu gått åt rätt håll.
Den har minskat när det gäller vissa elevgrupper men ökat när det gäller flera
andra. Den har också minskat respektive ökat utifrån olika sätt att mäta.
Måluppfyllelse av kunskapsresultaten 2017 jämfört med 2015

Postadress
736 85 KUNGSÖR

2015

2017

Åk 3 – Nationella proven
Svenska (Andel elever som nått målen)
Matematik (Andel elever som nått målen)

66%
55%

76%
72%

Åk 6 – Betyg godkänt
Svenska
Matematik
Engelska
Betyg i samtliga ämnen

85%
86%
90%
85%

91%
92%
89%
58%

Åk 9 – Behörighet mm
Behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram
Meritvärde i snitt
Salsavärde (Meritvärde)
Salsavärde (Nått kunskapskraven)

83%
208
9
1

82%
214
12
6
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Dock är kostnaderna fortsatt låga för grundskolan i Kungsör men effektiviteten
hög, enligt KKIK beräknat som kostnader i kronor per betygspoäng, jämfört med
länet och även närliggande stora kommuner.

Kronor per betygspoäng
700
600
500
400
300
200
100
0

De låga kostnaderna för grundskolan i Kungsör har även redovisats i de senaste
årens årsbokslut.
En fråga inställer sig förstås – Om de ekonomiska medlen ökar för grundskolan i
Kungsör kan detta öka måluppfyllelsen ytterligare?
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Måluppfyllelse normer och värden, trivsel och trygghet inom
grundskolan
Mål – ”Andelen barn, elever och studenter som upplever skolan som trygg ska öka.
Jämfört med basåret 2015”
Hagaskolan
”Jag känner mig trygg i skolan”
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10%
0%

Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer
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Vet inte

Statistik från 2017 års elevenkät

”Mitt barn känner sig tryggt i skolan”
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Statistik från 2017 års föräldraenkät

Rektors kommentarer, analys av resultatet och hur detta kan förbättras
Resultaten från enkäten är positiva, både från elever och vårdnadshavare och en
trolig anledning är att det har varit stabilt inom personalgruppen och ledningen på
skolan en längre tid. Ingen klass förutom åk 1 och F-klass fick en ny lärare
hösten 2017 och rektor fick möjlighet att succesivt ta över, vilket
förhoppningsvis gett en trygghet hos både elever och föräldrar samt hos personal.
Den starkaste faktorn är dock absolut pedagogerna i skolan som eleverna känner
förtroende för och som är sammansvetsade som arbetsgrupp och som är överens
om vilka regler vi har. Dessutom jobbar vi mycket med att diskutera bemötande
av elever och förhållningssätt. Självklart satsar vi på att få fler svar på ”Stämmer
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helt och hållet” till nästa år och ett av våra sätt att nå dessa högre resultat är att vi
gjort ett rastvärdsschema med tydliga positioner och betydligt fler vuxna ute
varje rast. Detta schema har vi kört igång med vid terminsstart 2018 och vi är
övertygade om att det kommer gynna eleverna och få dem att känna sig ännu
tryggare. Det framkom också vid trygghetsvandringen att de platser eleverna
upplever som otrygga är platser utomhus när det inte finns personal i närheten.
Med det som utgångspunkt har vi skapat rastvärdsschemat där mellan 4-8 vuxna
är ute på fasta positioner varje rast

Västerskolan
”Mitt barn känner sig tryggt i skolan”
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Statistik från 2017 års föräldraenkät

Rektors kommentarer, analys av resultatet och hur detta kan förbättras
Att alla elever känner sig trygga och trivs i skolan är en förutsättning för
fungerande inlärning.
Lärarna kommer att sända veckobrev med tydlig information om aktuella och
kommande händelser i skolan. Fler informationsmöten leder till ökad delaktighet
och trygghet för vårdnadshavare.
Arbetet med likabehandlingsplanen, värdegrundsarbetet och diskrimineringsgrunderna
beskrivs i skolans likabehandlingsplan, som också innehåller en plan mot kränkande
behandling. Det absolut viktigaste arbetet med dessa frågor görs i det vardagliga arbetet
både inom ramen för undervisningen och vid rastaktiviteter på skolgården. Inom
undervisningen bedrivs ett systematiskt arbete för att förebygga diskriminering och
kränkande behandling och på rasterna sker det främjande arbete bland annat genom
lärarledda rastaktiviteter. All personal ska vara goda förebilder och ha ett genuint intresse
för elevernas bästa. Genom att delta i elevernas lekar och spel får vi dessa möjligheter.
Västerskolan arbetar på två sätt för att kränkningar inte ska ske. Dels genom att arbeta
relationellt och få eleverna att inte vilja kränka andra, dels genom att tydligt visa vår
nolltolerans mot kränkningar genom att följa skolans konsekvenstrappa och utreda varför
en elev kränker någon annan. I samband med terminsstart ägnar vi tid åt följande,
• Likabehandlingsplanen
• Ordningsregler
• Konsekvenstrappan
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•
•
•

Skolans ordningsregler
Hur man är en bra kompis
Vilket stöd och hjälp man kan få som elev

Björskogsskolan
”Jag känner mig trygg i skolan”
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Statistik från 2017 års elevenkät

”Mitt barn känner sig tryggt i skolan”
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Statistik från 2017 års föräldraenkät

Rektors kommentarer, analys av resultatet och hur detta kan förbättras
I diagrammet ovan ser man att antalet elever som känner sig trygga i skolan är
högt. Det har dock sjunkit lite i jämförelse med basåret 2015. Vid
enkätundersökningen 2015 svarade drygt 90 % av eleverna att de kände sig
trygga i skolan. I denna undersökning ligger svaren på knappt 90 % om man
räknar ihop svaren ”stämmer ganska bra” och ”stämmer helt och hållet.”
Resultatet kan bero på att en klass har haft en klassföreståndare som arbetat deltid
och dessutom varit mycket frånvarande i övrigt. Tryggheten för den klassen har
därför inte funnits på samma sätt som när det alltid finns en klasslärare
närvarande på skolan. En förbättring och lösning skulle kunna vara att låta en
lärare som arbetar heltid bli klassens mentor i fortsättningen. En annan åtgärd
som kan ge ökad trygghet är även att se över rastvakternas schema och deras
placering under rasterna. Alla vuxna i skolan har ett gemensamt ansvar för
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barnens och elevernas välbefinnande. Att vistas med elever på raster och
lektionsfri tid ska vara ett naturligt förhållningssätt för all personal på skolan.
Relationer och bemötande är nyckelord och en viktig del för den totala
måluppfyllelsen på skolan.

Kung Karl 46
”Jag känner mig trygg i skolan”
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Statistik från 2017 års föräldraenkät

”Mitt barn känner sig tryggt i skolan”
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Statistik från 2017 års föräldraenkät

Rektors kommentarer, analys av resultatet och hur detta kan förbättras
Vårdnadshavarnas svar på frågan ” Mitt barn känner sig trygg i skolan” svarar
17 % ”stämmer helt och hållet”, 70 % svarar ”stämmer ganska bra”, 13 % svarar
”stämmer ganska dåligt”.
Övervägande del, 83 %, av vårdnadshavarna är nöjda med tryggheten på skolan,
men 17 % är inte nöjda.
38 % av eleverna svarar ”stämmer helt och hållet” på frågan ”Jag känner mig
trygg i skolan”, 44 % svarar ”stämmer ganska bra”, 9 % svarar ”stämmer ganska
dåligt” och 2 % svarar ”stämmer inte alls”. 8 % av eleverna svarar ”vet inte”.
Ungefär lika många elever, 82 %, som vårdnadshavare, är nöjda med tryggheten i
skolan, men 11 %, något färre elever än deras vårdnadshavare, är missnöjda.
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Skolan måste arbeta för att öka tryggheten för eleverna. Ett trygghetsskapande
arbete i klassrummet behövs med t.ex. värderingsövningar. Inventering behövs
också med eleverna i var, vad och när otrygghet upplevs. Ett trygghetsteam eller
liknande för att förebygga otrygghet på skolan bör skapas.

Kung Karl 79
”Jag känner mig trygg i skolan”

Statistik från 2017 års elevenkät

”Mitt barn känner sig trygg i skolan”
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Statistik från 2017 års föräldraenkät

Rektors kommentarer, analys av resultatet och hur detta kan förbättras
Jag konstaterar att 93 % av föräldrarna upplever att deras barn är trygga i skolan och jag
tycker det är en ganska bra start. Det är viktigt att kunna skicka sitt barn till skolan med
förvissningen om att barnet har det bra. För att komma vidare och öka föräldrarnas känsla av
att deras barn är trygga tror jag att vi behöver jobba med att se eleverna ännu mer och ännu
bättre – både bildligt och bokstavligt. Min uppfattning är även att tydlighet är kopplat till
trygghet: är vi tydligare gentemot eleverna minskar vi deras osäkerhet kring vad som gäller.
Jag anser därför att detta är ytterligare något att jobba med. Ett exempel är att direkt från
vårterminstarten har all undervisande personal i uppdrag att ge eleverna bestämda platser i
klassrummet.
Jag är samtidigt bekymrad över det faktum att 9 % av våra elever inte känner sig trygga i
skolan. För att förändra detta behöver vi som skola gå djupare in i orsakerna till detta,
framförallt om känslan av otrygghet är knuten till vissa platser/lokaler eller till vissa
situationer. Detta kan lämpligen göras via enkla frågor som eleverna kan besvara anonymt
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Förvaltningens analys av tryggheten i våra grundskolor
”Jag känner mig trygg i skolan”
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Statistik från elevenkäterna 2015 och 2017

Tryggheten i våra grundskolor, och förstås även i våra andra verksamheter, är en
mycket viktig faktor som det jobbas hårt med att förbättra på alla våra skolor.
Trygghet och en god måluppfyllelse av kunskapsresultaten är intimt förknippade
med varandra. Otrygga barn och elever klarar inte av att lära sig det som
förväntas av dem.
Målet är förstås alltid att alla elever skall känna sig trygga i våra skolor.
Jämfört med 2015 har andelen elever som helt och hållet instämmer med att de
känner sig trygga minskat för 2017. Även andelen osäkra elever har ökat. Det kan
ha haft betydelse att trygghetsmätningarna är gjorda under den tid då
”skolflytten” förbereddes.
Om man jämför eleverna i årskurs 9 och deras upplevelse av trygghet på Kung
Karls skola jämfört med övriga närliggande kommuner så ser måluppfyllelsen
bra ut. Endast eleverna i Fagersta upplever en större trygghet.
Elevernas upplevelse av trygghet i åk 9. Andel i procent.

Ur KKIK-mätningen 2017
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Elevernas ansvar och inflytande
”Lärarna på min skola tar hänsyn till elevernas åsikter”. Hagaskolan
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Statistik från 2017 års elevenkät

Rektors analys av resultatet på Hagaskolan och hur detta kan förbättras.
Självklart vill vi jobba för att få fler elever att känna att det stämmer helt och
hållet och en åtgärd som vi kommer att starta upp med under hösten 2018 är att
införa en gemensam mall för pedagogiska planeringar, som är betydligt enklare i
sin utformning än de olika varianter som används i dagsläget. Min tanke är att vi
även ska göra en version för elever och föräldrar av pedagogisk planering, som
förenklas ytterligare så att eleverna tydligt ser vilka moment som ska behandlas
och vilka förmågor som tränas.

”Lärarna på min skola tar hänsyn till elevernas åsikter” Björskogsskolan
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Statistik från 2017 års elevenkät
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”Lärarna på min skola tar hänsyn till elevernas åsikter”. Kung Karl 79
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Statistik från 2017 års elevenkät

Skola och hem
”Utvecklingssamtalen och de skriftliga omdömena gör att jag vet hur det går för
mitt barn och vad vi ska tänka på i framtiden”. Hagaskolan
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Statistik från 2017 års föräldraenkät

Rektors analys av resultatet på Hagaskolan och hur detta kan förbättras.
När det gäller att föräldrarna ska veta hur det går för deras barn så upplever jag
att vi behöver ta ett beslut om vad som ska publiceras för föräldrar och när/var
detta ska göras samt att vi kanske vid Öppet hus eller liknande tillfälle bjuder in
föräldrarna för en genomgång av den lärportal vi har, hur den fungerar och hur
man hittar olika saker. Jag vill att matriser ska kunna kopplas till pedagogiska
planeringarna och att dessa matriser sedan fylls i och kan ses på lärplattformen.
I slutet av 2017 startade skolan upp en egen facebooksida och ett instagramkonto
där vi lägger upp aktuell information och bilder från verksamheten. Flera
föräldrar har redan hört av sig med positiv feedback om hur roligt det är att ta del
av deras barns vardag och vi hoppas få fler följare under året.
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”Utvecklingssamtalen och de skriftliga omdömena gör att jag vet hur det går för
mitt barn och vad vi ska tänka på i framtiden”. Västerskolan
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Statistik från 2017 års föräldraenkät

”Utvecklingssamtalen och de skriftliga omdömena gör att jag vet hur det går för
mitt barn och vad vi ska tänka på i framtiden”. Björskogsskolan
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”Utvecklingssamtalen och de skriftliga omdömena gör att jag vet hur det går för
mitt barn och vad vi ska tänka på i framtiden”. Kung Karl 46
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”Utvecklingssamtalen och de skriftliga omdömena gör att jag vet hur det går för
mitt barn och vad vi ska tänka på i framtiden”. Kung Karl 79
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Bedömning och betyg
”Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.” Hagaskolan
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Statistik från 2017 års elevenkät

Rektors analys av resultatet på Hagaskolan och hur detta kan förbättras.
Våra elever upplever att de är medvetna om sin utveckling och vad som krävs av
dem för att ta sig till nästa nivå. Jag tror att vi kan få ännu bättre resultat kring
detta om vi jobbar mer med bedömning i kollegiet. Efter första omgången
kunskapsanalyser nu i januari så blev det tydligt hos alla klasslärare att vi
behöver jobba mer med sambedömning och bedömning i sig. Vi behöver lyfta
frågor kring hur vi bedömer och vad vi anser att en elev ska klara av för de olika
stegen i bedömningsskalan. Ju säkrare lärarna blir på att bedöma, desto tydligare
kommer de kunna informera eleverna om var de ligger och vad som är deras
nästa steg. Jag tror också på att göra bedömningar i klassrummet, kontinuerligt
med eleverna medan de är i verksamheten, och att vi ger feedback och förklarar
varför de kommer till en viss nivå eller vad de behöver tänka på för att lyckas
ännu bättre nästa gång. Forskingen visar att det sättet att direktkoppla feedback
till eleverna i situationen ger mycket bättre förståelse än om de får samma
feedback vid ett senare tillfälle.
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”Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.” Björskogsskolan
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”Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena”. Kung Karl 79
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Statistik från 2017 års elevenkät

Rektors analys av resultatet på Kung Karl 79 och hur detta kan förbättras.
Eftersom frågan inte preciserar vilka mål respondenten förväntas ha i åtanke när
svaret ges blir analysen något haltande: min förhoppning är att de 26 % som
anser att påståendet stämmer dåligt/inte alls tänker på de högre betygen. Om
eleverna inte vet vad som krävs för att nå E riskerar vi att ha en andel elever som
går ut med ofullständiga betyg på grund av missförstånd snarare än brist på
kunskaper, vilket skulle vara högst otillfredsställande. Det är självklart inte
tillfredställande oavsett vilka mål eleven känner osäkerhet kring och för att öka
elevernas insikt i vad som förväntas av dem behöver skolan bli tydligare i sin
information. Vi börjar med att se över i vilken utsträckning vi använder verktyget
”Heja” (finns digitalt i InfoMentor) som förklarar kunskapskravens olika delar på
en något enklare svenska.
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Måluppfyllelsen inom fritidshemmen
Under 2017 har arbetet fortsatt enligt samma intentioner som förra året och som
då påtalades av Skolinspektionen vid granskningen våren 2015. De åtgärder som
genomförs är:
•
•
•

Planera, anordna och utvärdera aktiviteter som gör att elevernas lärande i
skolan kan fortsätta på fritids. Detta borde hjälpa eleverna till en på sikt
högre måluppfyllelse inom grundskolan.
Planera, anordna och utvärdera rastaktiviteter som ökar elevernas trygghet
på rasterna och utvecklar deras sociala förmåga. Genom detta kan också
fritidspedagogernas kompetens tas till vara fullt ut.
Dokumentera elevernas lärande och utveckling på fritids som ett stöd i det
fortsatta systematiska utvecklingsarbetet.

För att stärka fritidshemmen har skolorna också gjort ytterligare insatser.
På Hagaskolan har en av åtgärderna har varit att tillsätta en arbetslagsledare för
fritidshemmet som tillsammans med rektor är ansvarig för verksamheten och som samtidigt
jobbar på fritids, vilket rektor tror är en styrka. Vidare kommer arbetslagsledaren för fritids
även sitta med i ledningsgruppen med rektor och arbetslagsledare för lärarna, vilket man tror
kommer göra det lättare att samarbeta och få in ett helhetstänk för eleverna och deras
samlade dag i skolans lokaler.
På Björskogsskolan har man under året tagit fram en mall för varje barns utveckling och
lärande i fritidshemmet. I den mallen kan personal tillsammans med elev dokumentera
elevens intressen och koppla det till läroplanen. Det går även att markera i mallen vilka
förmågor som eleven kommer att träna och vilket centralt innehåll som ska behandlas.

Måluppfyllelsen inom särskolan
Samtliga elever med rätt till särskola, externt placerade inom både grundsärskola
och träningsskola, har nått de för skolformerna stipulerade målen under 2017.

Måluppfyllelsen inom VIVA
Trygghet
Mål – ”Andelen barn, elever och studenter som upplever skolan som trygg ska
öka. Jämfört med basåret 2015 ”.
187 elever har svarat på enkäten och 91,4 % av eleverna som har svarat att det stämmer
ganska bra eller bra på frågan om de trivs i skolan. 95 % har svarat att det stämmer bra eller
ganska bra när det gäller hur trygga de känner sig i skolan. 90 % anser att det stämmer bra
eller ganska bra när det gäller arbetsron på lektionerna.
Individuell studieplan
Mål – ”Minst 85 % av eleverna ska tillsammans med SYV upprätta en individuell
studieplan inom en månad efter sin skolstart”.
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Under 2017 har sammanlagt 83 % av eleverna upprättat en individuell studieplan inom en
månad efter sin skolstart. Det finns många orsaker till att målet inte är uppnått men den
största orsaken är att elevantalet på SFI har ökat markant de senaste åren och arbetsbördan
med det. Vuxenutbildningen har fortfarande samma resurser för SYV som innan den stora
flyktingvågen hösten 2015.
Andra orsaker till att målet inte är uppnått är att elever inte har kommit när de har blivit
kallade på grund av olika orsaker.
Kunskaper
Under 2017 har i genomsnitt ca 132 elever varit inskrivna på SFI. Under 2017 har 88 betyg
utfärdats och av dem har 100 % fått betyget E eller högre. 44 elever har avbrytit sina studier
av olika anledningar och då får de inget betyg om de går på SFI. Anledningar till att elever
blir utskrivna kan till exempel vara föräldraledighet, flytt till annan ort, annan aktivitet eller
att de blir utskrivna för att de inte har någon progression i sina studier trots lång studietid.
Enheten har genomfört 73 nationella prov och där har man en måluppfyllelse på 98 %. De
elever som inte har klarat det nationella provet har visat kunskaper under utbildningens gång
och har därför nått betyget E eller mer trots att de inte klarade det nationella provet.
I gymnasiekurserna har enheten en måluppfyllelse på totalt 83 % och då har man utfärdat 223
betyg under 2017. När det gäller gymnasiekurserna inom VoC där 22 elever har studerat har
man utfärdat 93 betyg och har en måluppfyllelse på 97 %. Övriga gymnasiala kurser som
genomförts på vuxenutbildningen är 130 och dessa har en måluppfyllelse på 79 %.
På kurser inom den grundläggande vuxenutbildningen har 82 betyg utfärdats och det innebär
en måluppfyllelse på totalt 84 % under 2017. 85 personer har under året studerat inom
grundläggande vuxenutbildning.
På Kungsörs gymnasium har 29 betyg utfärdats under 2017. I snitt har 70 elever gått på IM
under 2017. I Slutet av december var elevantalet 57, varav 74 % är pojkar och 26 % flickor.
Utbildningsval – arbete och samhällsliv
VIVA är en enhet med många ben och de olika delarna inom enheten samarbetar med övriga
aktörer i samhället på olika sätt. VIVA har t ex regelbunden kontakt med Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknad – och försörjning, CSN, andra kommuner,
Migrationsverket, föreningar, länsstyrelsen och regionförbundet.
Studie- och yrkesvägledningen har en stor och viktig roll för hela VIVA. Hit vänder sig
eleverna när de vill kombinera sina studier med andra studier. Elever som går på SFI kan t ex
kombinera sina studier i SFI med matematik eller samhällskunskap på grundläggande nivå.
De kan även kombinera sina studier med andra aktiviteter som t ex språkpraktik eller
aktiviter som Arbetsförmedlingen eller arbetsmarknadsavdelningen erbjuder. Enheten har
regelbundna uppföljningsmöten med Arbetsförmedlingen och försörjningsstöd där man ser
över behovet för varje elev. Den individuella studieplanen är inte statisk utan ett levande
dokument som ofta förändras under elevens tid på VIVA. Här kan de få råd och stöttning
kring möjligheter till utbildning, arbete och få information kring kompetensbehov nu och i
framtiden.
Eleverna på VIVA erbjuds varje år att åka till Mälardalens högskola för att ta del av
information och seminarier kring studier på högskola i Sverige. Personal från VIVA deltar
även på olika mässor för att marknadsföra den kommunala vuxenutbildningen. Även annan
marknadsföring förekommer såsom annonser och affischering. Under 2017 har man även
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marknadsfört enheten tillsammans med Köping och Arbogas vuxenutbildningar där vår
samverkan betonas. När man startar nya utbildningar är det alltid efterfrågan på
arbetsmarknaden som styr. Den nya förordningen för regional yrkesvux förutsätter att minst
tre kommuner samverkar och att det finns ett yrkesråd där Af, politiker och olika berörda
tjänstemän är med.
Under året har enheten mer aktivt kommit igång med att jobba fram en integrationsplan för
kommunen. Här samverkar man med alla delar i kommunen som är berörda på ett eller annat
sätt.
Inom integrationsenheten samarbetas det mycket med migrationsverket, arbetsförmedlingen
och försäkringskassan då de hanterar ärenden som har gemensamma nämnare.
VIVA har även flera projekt inom både integrationsenheten och inom SFI, som bland annat
syftar till att engagera lokala föreningar och privatpersoner.

Måluppfyllelsen inom skolgemensamma verksamheter
Följande mål för Skolgemensamma verksamheter är satta av barn- och utbildningsnämnden:
Mål – ” Alla elever ska få fem hälsosamtal under sin tid i grundskolan”
Målet har nåtts under året.
Inom den centrala elevhälsan är nu bemanningen av skolsköterskor komplett så
därför har enheten under 2017 också kunnat erbjuda eleverna i åk 2 och åk 6 att
få ett hälsosamtal. Dessa kompletterar de tre övriga lagstadgade hälsosamtalen
som genomförs i förskoleklass, åk 4 och åk 8. Målet med fem hälsosamtal under
grundskoletiden har därmed nåtts.
Ett särskilt fokus på hälsosamtalen ligger på flickornas mående.
Samtliga grundskoleelever har också under året erbjudits det för dem lagstadgade
vaccinationsprogrammet och de elever som haft brister i sitt erbjudna
vaccinationsskydd har erbjudits uppgradering av detta.
Inom fritidsgårdarna och kommunens förebyggande arbete med ungdomar har
samtliga beslutade aktiviteter under förra året genomförts. För att detta arbete
skall kunna fortsätta att utvecklas även under nästa år krävs bland annat att
samarbetet med resursteamet inom IFO samt lokalpolisen fungerar.
Resultatet av den regelbundet redovisade brottstatistiken i BRÅ visar på fortsatt
låg brottslighet i Kungsör. Detta är förstås beroende på många olika faktorer,
men en är sannolikt det framgångsrika förebyggande arbete som har genomförts
av Skolgemensamma verksamheter under mer än 10 års tid. Detta framgångsrika
arbete hoppas vi nu skall kunna fortsätta även under 2018.
Måluppfyllelsen och trivseln inom våra fritidsgårdar har under året varit hög.
I den årliga fritidsgårdenkäten som i år genomfördes i slutet på höstterminen
2017 svarade ungdomarna på påståendet ”Jag trivs på fritidsgården”. Hela 98 %
av flickorna och 100 % av pojkarna svarade att detta stämmer helt eller delvis.
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Trivseln hos besökande ungdomar på fritidsgårdarna. Andel i procent.
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Statistik ur 2017 års fritidsgårdsenkät

Även ungdomarnas upplevelse av personalens bemötande på fritidsgårdarna är
mycket stor.
På frågan ”Hur blir du bemött av ledarna” svarar 97 % av pojkarna och 100 % av
flickorna mycket bra eller ganska bra. Endast 3 % av pojkarna (2 stycken) svarar
ganska dåligt. Ingen svarar mycket dåligt.
Ungdomarnas upplevelse av personalens bemötande på fritidsgårdarna. Andel i
procent.
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Statistik ur 2017 års fritidsgårdsenkät

Glädjande nog verkar också framtidstron vara ganska ljus för de ungdomar som
besöker fritidsgårdarna. När ungdomarna svarade på frågan ”Hur ser du på
framtiden för egen del” svarade glädjande nog hela 94 % av pojkarna och 93 %
av flickorna att de såg mycket ljust eller ganska ljust på sin framtid. Endast 6 %
av pojkarna och 7 % av flickorna såg ganska mörkt eller mycket mörkt på sin
framtid.
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Denna mindre undersökning på våra fritidsgårdar visar alltså på betydligt bättre
siffror än vad som brukar framkomma vid Landstingets, numera Region
Västmanlands, undersökning ”Liv, Hälsa, Ung”. Dessutom framkommer inga
könskillnader i fritidsgårdenkäten, alltså att flickor skulle se mörkare på
framtiden än pojkar, vilket också skiljer sig från ”Liv, Hälsa, Ung”.
Förvaltningen väntar med spänning på 2017 års siffror från ”Liv, Hälsa, Ung”
och deras analys av orsaker till ungdomars dåliga mående.
Inom musikskolan är det fortsatt en viss kö och inte så många avhopp. Att få
elever slutar och att trivseln är stor beror sannolikt på den kompetenta och
omtyckta personalen. Eleverna känner sig sedda, väl mottagna, bra bemötta,
delaktiga och utmanade på ett positivt sätt. Om man inte trivs i verksamheten så
betalar man (föräldrarna) inte 750 kr per termin för att fortsätta.
Det tidigare arbetet på musikskolan har varit framgångsrikt och fortsätter även
under 2018 men då i nya lokaler på den nya skolan.

Måluppfyllelsen inom måltidsenheten
Följande mål för Måltidsenheten är satta av barn- och utbildningsnämnden:
Mål - ”Minst 80 % av skolmaten ska lagas från grunden”
I år har enheten inte klarat av detta mål inom skolans område utan stannade på 72
%. Detta beror bland annat på att två av grytorna som man haft på Kung Karls
skola blivit totalt utdömda. Kostsamma reparationer i det gamla köket har
undvikits eftersom man inom kort skulle flytta in i ett nytt kök. Detta gör att
köket inte klarat av att laga mat från grunden i den omfattning som skulle
behövts. Man har även haft brist på personal och svårt att rekrytera. Detta
sammantaget har lett till att man fått ta hjälp av halvfabrikat.
Misteln har haft liknande problem där en gryta och ett stekbord gått sönder men
där har man ändå lyckats klara av att laga mat från grunden till cirka 80 %.
Misteln följer här samma mål som skolan har men det bör enligt kostchefen fattas
ett eget politiskt beslut om detta mål.
Mål – ”Minst 30 % av råvarorna ska vara ekologiska”
Måltidsenheten når det uppsatta målet om att 30 % av råvarorna ska vara
ekologiska. Under året var 32,7 % ekologiska varav 19,3 % var svenska
ekologiska.
På Misteln var 31,6 % av råvarorna ekologiska under 2017.
Dessutom finns många nationella lagar, regler och riktlinjer för Måltidsenheten
att förhålla sig till när det gäller livsmedelshantering och matproduktion.
Kökschefen administrerar kostdataprogrammet ”Mashie” som hjälper till att
näringsberäkna matsedeln. Köket näringsberäknar frukost, mellanmål och lunch.
Man följer livsmedelsverkets rekommendationer för att leverera en näringsriktig
måltid med goda högkvalitativa råvaror.
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Sammanfattning av måluppfyllelsen för de kommunala målen 2017.

Verksamhetsområde Nämndmål för 2017

Prognos för måluppfyllelse
vid årsslutet

Övergripande mål för
alla verksamheter inom
barn- och
utbildningsförvaltningen.
Förskola och pedagogisk
omsorg
1-5 år
Grundskolan,
förskoleklassen och
fritidshemmet.

Förändringarna sedan 2015 är
små. Tyvärr har andelen elever
som upplever skolan trygg
minskat. Målet är inte uppfyllt.
Målet har nåtts.
Andelen var 73 %

Skolgemensamma
verksamheter.
Centrala elevhälsan,
musikskolan,
förebyggande arbete med
ungdomar, fritidsgårdar.
VIVA.
Vuxenutbildning,
studievägledning, SFI,
integration, gymnasium –
IM språk
Måltidsverksamheten
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Resultaten är blandade.
grundskolan ska öka. Jämfört Andelen elever som är behöriga
med basåret 2015.
till gymnasieskolan har minskat
något med cirka 1 %.
Det genomsnittliga meritvärdet
har däremot ökat med nästan
3 %. Se även sid 23.
Alla elever ska få fem
Målet har nåtts.
hälsosamtal under sin tid i
grundskolan.

Minst 85 % av eleverna ska
tillsammans med SYV
upprätta en individuell
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efter sin skolstart.
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4. Personal
Den viktigaste faktorn för en framgångsrik verksamhet och för att få bra resultat
är personalen. Under året var sjukfrånvaron i snitt 5,7 %.
Under 2016 var sjukfrånvaron 6,0 %.
För västmanslands kommuner som helhet var motvarande siffra för 2016 7,2 %.
Sjukfrånvaro under 2017 jämfört med tidigare år.
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Personalens åldersfördelning inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Åldersfördelning totalt
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Inom de närmaste fem åren beräknas 28 personer gå i pension.
De personalgrupper som främst berörs är:
• Lärare grundskola, tidigare år
• Förskollärare
• Speciallärare
• Barnskötare
• Måltidspersonal
• SFI-lärare
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5. Kvalitet, miljö, jämställdhet
Kvalitet
Låga kostnader för grundskolan i Kungsör
Kungsör har låga kostnader för grundskolan i kommunen, här beräknat som
kostnader i kronor per betygspoäng jämfört med länet och närliggande stora
kommuner.
Kostnader i kronor per betygspoäng.

Kronor per betygspoäng
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Ur KKIK-mätningen 2017

Även om man tittar på kostnaderna i förhållande till andel elever som nått målen
så har Kungsör låga kostnader. Här jämfört med andra närliggande
pendlingskommuner (kommungruppen som Kungsör tillhör).
Kostnader i förhållande till andel elever (%) som uppnått målen jämfört med
andra pendlingskommuner

Ur KKIK-mätningen 2017

De låga kostnaderna för grundskolan har sett likadant ut under flera år och också
beskrivits i tidigare årsbokslut.
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Internkontrollplan
Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan har följts upp.
•

•
•
•

•
•
•

Registerutdrag från belastningsregister vid anställning inom
förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och
grundsärskolan. - Kontrollera att utdrag har visats i samband med
anställningar. Vid ett par tillfällen har anställningsavtal skrivits utan att
datum för kontroll av utdrag ur belastningsregistret noterats.
Delegering -Kontrollera att delegationsordningen är aktuell så att beslut fattas på rätt
nivå. Ingen avvikelse finns att rapportera
Styrdokument fattade av BUN. - Kontrollera att beslutade
styrdokument följs. Ingen avvikelse finns att rapportera.
Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem och
Vuxenutbildning/Gymnasium. Kontroll av att inkomna anmälningar av kränkande
behandling har rapporterats skyndsamt har genomförts. Av de anmälningar som har
rapporterats under 2017 har 32 % rapporterats till huvudmannen samma dag som
händelsen har inträffat, 18 % har rapporterats dagen efter, 10 % efter två dagar och 2
% efter tre dagar. 6 % har rapporterats efter fyra dagar, 3 % efter fem arbetsdagar och
23 % efter 6 eller fler dagar.
Arbetsmiljö - Kontrollera att riskanalyser görs vid större förändringar av verksamhet
eller arbetsmiljö. Ingen avvikelse finns att rapportera
Elevers frånvaro i grundskolan -Kontrollera att rapportering sker enligt
fastställda rutiner. Ingen avvikelse finns att rapportera
Rätt nivå på interkommunala ersättningar till externa enheter. Ingen
avvikelse finns att rapportera.

Miljö
Förskolornas gemensamma resultat i Skolverkets skattningsverktyg BRUK
(Bedömning, Reflektion, Utveckling, Kvalitet) visar att måluppfyllelsen generellt
har ökat under första halvåret.
Utvalda kvalitetsgranskade delmoment inom huvudområdet:
• ”I vår förskola får barnen möjlighet att utveckla sin förståelse för hur
människor, natur och samhälle påverkar varandra och att vi kan påverka
framtiden tillsammans med andra”
Måluppfyllelsen är uppfylld till 75 %.
• ”Vår förskola har en trygg, säker och hälsosam miljö”
Måluppfyllelsen är uppfylld till 100 %.
De viktigaste åtgärderna som förskolan gjort för att nå målen är enligt
förskolechefen:
• Utformat en stimulerande och mångsidig inne- och utemiljö, där barnen
fått möjlighet att pröva och träna sin motorik, koordinationsförmåga och
kroppsuppfattning.
• Uppmärksammat hur faktorer som ljud, ljus och luft påverkar
verksamheten.
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•

Har varit uppmärksamma på hur många barn och vuxna varje barn möter
och samspelar med under en dag, och hur det påverkar barnens trygghet,
trivsel och lärande.

En gemensam handlingsplan ”En giftfri skola och förskola” är upparbetad och
beslutad för att på bästa sätt kunna undvika gifter i förskolan och grundskolan.
Förskolan har aktivt jobbat med planen och alla förskolor har en handlingsplan.
På Hagaskolan gick man under hösten 2017 igenom verksamhetens miljöplan.
Man hade även under terminen en hälsoskyddstillsyn som gick bra men som
också påpekade vissa saker man bör tänka på som t.ex. att sortera bort trasiga
leksaker och gå igenom vad som kan vara giftigt, som t.ex. gamla
utklädningskläder och gamla leksaker i olika icke godkända plastmaterial.
Skolans plan är att succesivt byta ut och ersätta med bättre material allteftersom.
Björskogsskolan har under året startat upp ett arbete med att arbeta för att få
”Grön Flagg”. Grön Flagg är en miljöcertifiering som skolor kan få och som
stiftelsen ”Håll Sverige rent” står bakom. Elevrådet på skolan har under 2016 fått
information om vad arbetet med Grön Flagg innebär och därefter tagit ställning
för att arbeta med Grön Flagg på skolan. Föräldrarådet har också tagit del av
information om Grön Flagg och är positiva till detta arbete.
Miljöarbetet inom grundskolan är integrerat i skolans verksamheter och ingår
som en viktig och naturlig del i grundskolans olika ämnen.

Jämställdhet
Jämställdhetsarbetet inom förskolan ingår i utvecklingsområdet ”Normer, värden
och inflytande”. Förskolornas gemensamma resultat i Skolverkets
skattningsverktyg BRUK (Bedömning, Reflektion, Utveckling, Kvalitet) visar att
måluppfyllelsen generellt har ökat med 21 % sedan förra året när det gäller detta
utvecklingsområde.
Totalt är nu områdets 80 målkriterier helt uppfyllda till 84 %.
Utvalt kvalitetsgranskat delmoment inom huvudområdet ”Normer, värden
och inflytande:
• ”I vår förskola hålls de grundläggande demokratiska värderingarna och
respekten för de mänskliga rättigheterna levande i arbetet med barnen”
Måluppfyllelsen är 100 %.
De viktigaste åtgärderna som förskolan gjort för att nå målen är enligt
förskolechefen:
• Vara uppmärksamma på och ha återkommande diskussioner om hur
förskolans miljö och innehåll ger flickor och pojkar samma möjligheter
att utveckla förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa
könsroller.
• Ge utrymme för barnens intressen men samtidigt medvetet motverka
traditionella könsmönster genom att visa på alternativ och inspirera till
nya upptäckter.
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I förskolornas bokanalyser har det framkommit att kommunens förskolor har ett
utbud av böcker som motverkar traditionella könsmönster.
På Hagaskolan fick i höstas eleverna i årskurs 2 och 3 jobba med drama genom
Skapande skola och fick jobba normkritiskt med olika övningar och moment
samt ha samtal om olika könsroller och hur man vill bli bemött. I många av
grupperna blev det intressanta diskussioner kring personligt utrymme och vad
man får göra och inte göra samt hur man kan göra om man står vid sidan av och
ser.
I Björskogsskolans lokala arbetsplan för läsåret 2017-2018 är det inskrivet att personalen på
skolan bör vid inköp och användande av läromedel granska dessa utifrån ett
jämställdhetsperspektiv. Eleverna ska tillsammans med lärare ha möjlighet att diskutera hur
läromedlet framställer könsroller utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Jämställdhetsarbetet inom grundskolan är också integrerat i skolornas
verksamheter och ingår som en viktig och naturlig del i de olika ämnena liksom i
likabehandlingsarbetet.
Pojkar och flickors resultat analysera bland annat utifrån könstillhörighet.
Måluppfyllelse, resultat på de nationella proven och samtliga betygsuppföljningar
redovisas både totalt och könsuppdelat.
Vid de årligen genomförda elevenkäterna särredovisas pojkarnas och flickornas
upplevelser.
Fritidsgården har under flera år haft målet att fler flickor skall besöka någon av
våra fritidsgårdar. Det har varit ett arbete som personalen jobbat hårt med under
flera år och nu ser vi äntligen också vissa resultat då antalet flickor succesivt
blivit fler och fler flickor på fritidsgården i Kungsör och då framförallt under
hösten 2017. Vid den årligen genomförda fritidsgårdenkäten var det till och med
fler flickor på fritidsgårdarna än pojkar, 58 % mot 42 %.
Målet att ytterligare öka andelen flickor kvarstår även för 2018.
VIVA arbetar med jämställdhetsintegrering genom att kvinnor och män har
samma rättigheter när det gäller att söka utbildningar inom vuxenutbildningen.
På vuxenutbildningen arbetar elever och medarbetare för att alla ska behandlas
lika. Bakgrunden är diskrimineringslagens 2 kap. 5§ om förbud mot
diskriminering och kränkande behandling. Hur man arbetar med detta finns
nedskrivet i vuxenutbildningen i Kungsörs likabehandlingsplan. Planen omfattar
hela organisationen dvs. SFI, grundläggande vuxenutbildning, gymnasiekurser,
VoC, Högskola- och universitetsutbildningar och uppdragsutbildningar. Under
2017 har man även jobbat fram en egen likabehandlingsplan för Kungsörs
gymnasium, IM. Planen innehåller definitioner av olika begrepp, kartläggning av
riskområden, förebyggande arbete, rutiner och dokumentation, förankring,
utvärdering och uppföljning. Var femte vecka tar man emot nya elever och då tar
man upp likabehandlingsplanen.
SFI, vuxenutbildningen och samhällsorienteringen har ett stort ansvar när det
gäller att informera och undervisa de nyanlända eleverna kring vilka lagar och
regler som gäller i Sverige och detta är något som finns med på samtliga nivåer
inom vuxenutbildningen, från SFI och grundläggande till VoC och andra
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gymnasiekurser. När enheten söker ny personal är vi noga med att betona att vi
ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökanden med olika bakgrund.

6. Ekonomi (resultat per verksamhet)
Budgetuppföljning BUF januari-december på
verksamhetsnivå
Driftuppföljning i tkr
Verksamhet:
100 Nämnd- och styrelsev
330 Musikskola/Kultursko
350 Fritidsgårdar
407 Förskola
412 Familjedaghem 0-12 å
440 Grundskola
450 Gymnasieskola
453 Särskola
470 Vuxenutbildning
510 Vård o oms o äldre
600 Flyktingmottagande
920 Kommungemensamma

Utfall
Avvikelse
december
budg-utfall
2017
december
745
174
1 054
-36
2 144
113
45 037
-277
736
306
98 921
-2 174
33 488
6 981
9 705
-3 042
5 641
36
2 860
2
-171
9
4 130
1 069
204 291

3 160

Budget
helår
2017
919
1 018
2 257
44 760
1 042
96 747
40 469
6 663
5 677
2 862
-162
5 199

Not

1
2
3
4
5

6

207 451

Not
1
Förstärkningar, barn i behov av särskilt stöd.
2
Färre barn än prognostiserat.
3
Kostnader i samband med skolflytt. -1000 kkr. Ökade livsmedelskostnader -750 kkr. -450 ökat stödbehov
inom grundskolan.
4
Extern gymnasieskola +2 513 kkr. Färre elever och elever som valt billigare program än prognostiserat.
Intern gymnasieskola + 1000 kkr, vakanta tjänster. +3000 kkr mer intäkter från Migrationsverket än
budgeterat delvis pga av eftersläpande utbetalningar.
5
Fler elever än prognostiserat samt högre kostnader per elev. (Inskrivningar och inflyttningar)
6
Ännu ej aktiverade medel för investeringar.

7. Nyckel- och mätetal
Se punkt 5 - Kvalitet, miljö, jämställdhet

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2018-02-21

§
Svar på granskning – Resursfördelningsmodell till förskola och grundskola
(BUN 2017/179)
Revisonsbyrån KPMG har, på uppdrag av kommunens revisorer,
granskat Kungsörs kommuns fördelning av resurser i förhållande
till behov till förskola och grundskola. Sammanfattningsvis konstaterar revisorerna att kommunens hantering av resursfördelningen till förskolor och skolor är väl fungerande. Kommunen nyttjar
den mindre kommunens fördelar att arbeta pragmatiskt och i nära
samverkan för bästa möjliga resursnyttjande.
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna
kommunen att:
•

låta elevhälsans organisering på ett strukturerat sätt utgå från
av rektorerna identifierade behov i befintlig elevgrupp så att
rätt resurser finns att tillgå för att tillgodose insatser utifrån de
åtgärdsplaner som upprättats

•

arbeta strukturerat med långsiktiga prognoser avseende volymer tillsammans med analyser avseende kunskapsutvecklingen
på enhetsnivå för att på detta sätt snabbt fånga upp och motverka risken för att verksamheten urholkas i och med den låga
resurstilldelningen

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
svar på revisionsrapporten och föreslår att nämnden antar det och
beslutar att i samband med framtida kommunövergripande budgetarbeten ta med revisionens synpunkter i beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Granskningsrapporten – Granskning resursfördelningsmodell
till förskola och grundskola, daterad 2017-11-22
• Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till svar 2018-0213

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till
svar på revisionsrapporten Granskning resursfördelningsmodell
till förskola och grundskola som sitt eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2018-02-21

I samband med framtida kommunövergripande budgetarbeten ska
revisionens synpunkter tas med i beslutsunderlaget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Sida 1 (2)
Datum 2018-02-13

Yttrande – Revisionsgranskning.
Granskning resursfördelningsmodell till förskola
och grundskola.
Bakgrund
Revisonsbyrån KPMG har av kommunens revisorer fått uppdraget att granska
Kungsörs kommuns fördelning av resurser i förhållande till behov till förskola
och grundskola.
Granskningen genomfördes under hösten 2017 och rapporten presenterades
2017-11-22.
Slutsats och rekommendationer
I revisionsrapporten skriver revisorerna:
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kommunens hantering av
resursfördelningen till förskolor och skolor är väl fungerande. Kommunen nyttjar
den mindre kommunens fördelar att arbeta pragmatiskt och i nära samverkan för
bästa möjliga resursnyttjande. Resursfördelningsmodellen tar hänsyn till
relevanta parametrar ner till enhetsnivå och fördelningsmodellen stödjer även
skollagens bestämmelser att rektor förfogar över sin egen inre organisation samt
beslut om stöd för barn i behov.
En central finansiering av elevhälsan är rimlig givet kommunens storlek. Vi
noterar dock att den centrala elevhälsans organisering inte direkt utgår från
identifierade och aktuella behov i skolorna.
Vi noterar att Kungsörs kommun tilldelar mindre resurser per elev och barn i
såväl förskola som grundskola än snittet i riket och kan konstatera att
resurstilldelningen är snäv. Vi bedömer dock att nämnden idag balanserat upp
den lägre resurstilldelningen per elev genom att göra prioriteringar på så sätt att
resurser fördelats ut på de kostnadsposter som direkt och kortsiktigt har effekt på
elevernas resultat, d v s undervisning och lärverktyg. Däremot saknas idag delar
av den förvaltningsgemensamma överbyggnaden som driver långsiktig
skolutveckling och arbetar med samverkan, systematik i kvalitetsarbete och
därmed central skolutveckling samt beslutsunderlag för huvudmannen.
Vi ser en risk i att nämnden idag inte har en tillräcklig organisation för att
bedriva långsiktig skolutveckling och att detta kommer att få effekter på
resultaten över tid.
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Vi ser en risk i att nämnden inte kompenserat fullt ut för volymökningarna inom
såväl förskola som grundskola då detta på sikt kan urholka resultatet genom
ökade gruppstorlekar och minskad personaltäthet. Vi kan inte idag se några
sådana faktiska effekter utan kan konstatera att nämnden hittills klarat av att
nyttja marginalkostnadseffekterna i sin verksamhet på ett gott sätt. Utvecklingen
i nuvarande riktning är dock oroande och bedöms som en risk.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunen att:
• låta elevhälsans organisering på ett strukturerat sätt utgå från av
rektorerna identifierade behov i befintlig elevgrupp så att rätt resurser
finns att tillgå för att tillgodose insatser utifrån de åtgärdsplaner som
upprättats.
• arbeta strukturerat med långsiktiga prognoser avseende volymer
tillsammans med analyser avseende kunskapsutvecklingen på enhetsnivå
för att på detta sätt snabbt fånga upp och motverka risken för att
verksamheten urholkas i och med den låga resurstilldelningen
Övervägande
Enligt revisionsrapporten genomför Kungsörs kommun ett väl fungerande
resursfördelningsarbete och uppfyller också skollagens krav gällande rektorernas
mandat och ansvar för sina respektive enheter.
I samband med att Kungsörs kommun har justerat sin skolorganisation under
läsåret 2017/2018 gör vi bedömningen att förutsättningarna för att elevhälsans
möjligheter att låta arbetet utgå från av rektorerna identifierade behov har ökat.
Långsiktiga prognoser avseende behov och volymer i förskola och skola
genomförs strukturerat på både förvaltningsnivå och på ett kommunövergripande
plan. De politiska besluten om resursfördelningen till nämnderna från
kommunfullmäktige bygger på både dessa prognoser och de övergripande
politiska prioriteringarna.

Förslag till beslut:
Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar
• att anta yttrandet angående revisionsrapporten.
• att i samband med framtida kommunövergripande budgetarbeten ta med
revisionens synpunkter i beslutsunderlaget.

Fredrik Bergh
Barn- och utbildningschef
Kungsörs kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2018-02-21

§
Meddelanden (BUN 2018/4)
Beslutsmeddelande från Skolverket – Maxtaxa, ändring av fastställda bidragsramar för 2018. Det fastställda bidragsbeloppet för
bidragsåret 2018 höjs från 908 844 kronor till 943 140 kronor.
Dnr BUN 2017/148
Förslag till beslut

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till
handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad

