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Barn- och utbildningsnämnden

2018-10-24

§
Uppföljning av internkontrollplan inför
delårsbokslut per den 31 augusti 2018 (BUN
2018/2)
Barn- och utbildningsförvaltning har inför delårsbokslut per den
31 augusti 2018 genomfört en uppföljning av barn- och
utbildningsnämndens interkontrollplan.
Uppföljningen gäller följande kontrollområden;
- Styrdokument beslutade av barn- och utbildningsnämnden.
- Förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och
vuxenutbildning/gymnasium.
- Elevers frånvaro i grundskolan
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse –
Uppföljning av Barn- och utbildningsnämndens
internkontrollplan inför delårsbokslut II.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och
utbildningsförvaltningens uppföljning av internkontrollplanen och
lägger den till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Sida 1 (1)
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Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Vår handläggare

Uppföljning av Barn- och utbildningsnämndens
internkontrollplan inför delårsbokslut II.
Internkontrollplanen följs upp regelbundet under året, i samband med delårs- och
årsbokslut. Nedanstående punkter har följts upp inför delårsbokslut II.
•

Styrdokument beslutade av BUN.
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 2018 har 42 %
rapporterats till huvudmannen samma dag som händelsen har inträffat, 23
% har rapporterats dagen efter, 6 % efter två dagar och 9 % efter tre
dagar. 5 % efter fyra dagar och 2 % efter fem arbetsdagar och 12 % efter
6 eller fler dagar.

•

Elevers frånvaro i grundskolan Kontrollera om det finns elever som av
giltig eller ogiltig anledning har mer än tre veckors sammanhängande
frånvaro från skolan.
Under början av hösten 2018 har tre elever i grundskolan haft
sammanhängande frånvaro under mer än tre veckor.

Förslag till beslut:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

Fredrik Bergh
Barn- och utbildningschef
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Barn- och utbildningsnämnden

2018-10-24

§
Framtida behov för förskolan i Kungsörs
kommun (BUN 2018/137)
Sedan 2012 har det varit ett ökande antal barn i Kungsörs förskolor, flera nya avdelningar har öppnats. Diskussioner om lokallösningar för kommunens förskolor har ingått när det varit aktuellt
med planer och beslut om verksamhetslokaler för barn- och utbildningsförvaltningen.
Vid en framtidsdag med fokus på förskolan som var den 18 april
2018 fick barn- och utbildningsförvaltning i uppdrag att utreda
förskolans kort- och långsiktiga planering med sikte på år 2025
och hur kommunen demografiskt växer. Vid mötet deltog
politiker från nämndernas och kommunstyrelsens presidier,
förvaltningen, utvecklingsenheten och kommundirektören.
Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån uppdraget utrett
förskolans kort- och långsiktiga planering med sikte på år 2025
och hur kommunen demografiskt växer.
Utredningen innehåller;
- Historisk bakgrund - Från barnpassning till utveckling och
lärande
- Förskolans uppdrag. Pedagogiska inriktningar.
- Vad är det som gör en förskola bra? Framtida behov och
utmaningar.
- Nuläget, nuvarande verksamhet. Organisation och resultat.
- Kostnader.
- Antal barn i Kungsörs förskolor. 2014-2018.
- Befolkningsprognoser. Hög och låg.
- Behov av lokaler på kort och lång sikt.
- Förslag till lokalförsörjning.
- Beräkning av kostnaderna för förslagen till lokalförsörjning.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 25 september 2018
om återremiss av ärendet för komplettering med beräkning av
kostnader till framlagda förslag om lokalförsörjning samt att
kompetensförsörjningsplanen bifogas ärendet.
Beslutsunderlag
Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun
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Barn- och utbildningsnämnden
•
•
•
•

Förslag till beslut

2018-10-24
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-0918 jämte bilagan Framtida behov för skolan i Kungsörs
kommun
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden den 25
september 2018, § 44 – Framtida behov för förskolan i
Kungsörs kommun
Framtida behov för förskolan i Kungsörs kommun
komplettering med kostnader för framtida lokalförsörjning.
Kompetensförsörjningsplan för Kungsörs kommun och
bolagskoncernen 2017-2021

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens
utredning inklusive kompletteringar med beräkning av kostnader
om lokalförsörjning samt bifogad kompetensförsörjningsplan.
Utredning i sin helhet överlämnas till Kommunstyrelsen.
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Gun Åslund
Fredrik Bergh

Framtida behov för förskolan
i Kungsörs kommun.
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Innehållsförteckning
Förord - Utredningsuppdrag ..................................................................................................... 3
Historisk bakgrund - Från barnpassning till utveckling och lärande ........................................ 3
Förskolans uppdrag. Pedagogiska inriktningar. ........................................................................ 4
Vad är det som gör en förskola bra? Framtida behov och utmaningar. .................................... 4
Nuläget, nuvarande verksamhet. Organisation och resultat...................................................... 7
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Förord - Utredningsuppdrag
Sedan 2012 har det varit ett ökande antal barn i Kungsörs förskolor, flera nya avdelningar har
öppnats. Diskussioner om lokallösningar för kommunens förskolor har ingått när det varit
aktuellt med planer och beslut om verksamhetslokaler för barn- och utbildningsförvaltningen.
Vid en ”framtidsdag” den 18/4 2018 där representanter från samtliga politiska partier som är
representerade i kommunfullmäktige deltog fick barn- och utbildningsförvaltningen uppdraget
att sammanfatta de framtida behoven för förskolorna i Kungsörs kommun och ta fram förslag
på åtgärder.

Historisk bakgrund - Från barnpassning till utveckling och
lärande
När samhället förändrades i och med övergången från bondesamhället till industrialismen
uppstod på många håll ett behov av att ta om hand (och uppfostra) barnen till de som arbetade i
industrin. Under de hundra år som följde fram till idag har syftet och innehållet i förskolans
verksamhet förändrats. Det har också funnits olika politiska drivkrafter bakom både
familjepolitik och viljeinriktning för barnomsorgen. Olika pedagogiska teorier och
förhållningssätt har diskuterats, forskats kring och utvecklats. Det som började som
barnpassning och uppfostran har nu övergått till ett tydligt uppdrag med inriktningen utveckling
och lärande.
Kort historisk sammanfattning:
1918 Svenska Fröbelförbundet startade barnträdgårdar.
1932 Alva Myrdal myntar begreppet ”storbarnkammare”.
1938 Befolkningskommisionen. Daghem och lekskola.
1945 Socialstyrelsen blir ansvarig för barnomsorgen.
1955 Yrkestiteln förskollärare.
1972Från Daghem till förskola.
1975 Kommuner ska erbjuda avgiftsfri förskola för sexåringar.
1991 Riksdagsbeslut om rätt till förskola.
2019 Ny läroplan för förskolan förväntas komma.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
nummer
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org.
212000-2056

Sida 4 (15)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Förskolans uppdrag. Pedagogiska inriktningar.
Det förväntas bli ett regeringsbeslut om en reviderad läroplan för förskolan som innebär att en
ny läroplan för förskolan kan träda i kraft från och med höstterminen 2019. Skolverket lämnade
ett förslag till regeringen i mars 2018. Ärendet bereds nu inom regeringskansliet.
I förslag till läroplan för förskolan sägs det bland annat om förskolan uppdrag:
”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara
rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.”
”I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana
barnen med målen i läroplanen som utgångspunkt och riktning, och syftar till en
lärandeprocess hos barnen. Förskolläraren ska ansvara för det pedagogiska innehållet
i undervisningen och för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande.
Barns utveckling och lärande sker hela tiden och undervisningen ska därför utgå från ett
innehåll som kan vara planerat eller ha uppstått spontant.”
”Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar
barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god lärmiljö
och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov
och vistelsetid. Lärmiljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och
att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.”

Vad är det som gör en förskola bra? Framtida behov och
utmaningar.
Framtida behov och utmaningar:
Kompetent och engagerad personal
Den absolut viktigaste förutsättningen för att få en verksamhet med hög kvalitet är att
personalen är kompetent och engagerad.
Insatser och förutsättningar som behövs, för att behålla personal i förskolan
Under senare år har konkurrensen om behörig personal ökat. Arbetsvillkor som löner,
personaltäthet och hög andel högskoleutbildad personal är faktorer som påverkar möjligheten
att både behålla och rekrytera personal. Arbetsglädje, utveckling och möjligheter att påverka sin
arbetssituation har också stor betydelse. Det är önskvärt om fler karriärvägar kan utvecklas
inom förskolans verksamheter.
Insatser, som behövs, för att nyrekrytera
Förutom arbetsvillkor är arbetsmiljön, utveckling, hög kvalitet och blivande kollegor viktigt vid
rekrytering. Ett aktivt arbete med marknadsföring och kontakt med utbildningsanordnare
behövs.
En väl fungerande verksamhet är den absolut bästa reklamen för att kunna rekrytera personal
och täcka framtida kompetensbehov.
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Barngruppernas storlek i förskolan
Under senare år har det varit en nationell diskussion om barngruppernas storlek i förskolan. Det
finns inte någon styrande reglering i skollag eller förordning om antalet barn när det gäller
barngruppernas storlek i förskolan. Skolverket har i ett kommentarmaterial till allmänna råd
”Måluppfyllelse i förskolan” gett rekommendationer som beskrivs nedan.
I skolverkets rapport ”Barngruppers storlek i förskolan” finns nedanstående text:
En ideal gruppstorlek
Storleken på gruppen behöver alltid sättas i relation till hela verksamheten. Det finns stora
barngrupper som fungerar mycket bra och där barn, personal och föräldrar är nöjda och
verksamheten utgår från läroplanens mål och intentioner. Förskolans uppdrag utgår från att
barnen ska få utvecklas tillsammans i grupp och då måste grupperna fungera. Antalet barn är
en nog så viktig del, men vad som är en lagom stor grupp kan variera mellan olika avdelningar
på samma förskola beroende på olika faktorer. Jonsdottir97 lyfter vikten av gruppens betydelse
i sin studie om kamratrelationer i förskolan. Barngruppen bidrar till barns kognitiva, sociala
och emotionella utveckling. Hon framhåller att det är viktigt att ta tillvara förskolans sociala
miljö där barn möter andra barn och vuxna som bidrar till barnets utveckling av identitet i
samspel med andra. I sin studie Hur många vuxna behövs på dagis?98 undersökte Palmérus
och Hägglund hur barngruppens storlek påverkade innehållet och kvaliteten i verksamheten.
Resultaten visade att verksamheter med barngrupper på upp till 18 barn inte automatiskt hade
lägre kvalitet. Snarare var det så att en barngrupp med färre barn och med samma antal vuxna
i arbetslaget istället kunde ha sämre villkor för trygghet och stimulans. Större betydelse än
barngruppens storlek hade arbetslagets arbetssätt och graden av enighet kring hur
verksamheten skulle bedrivas.
Utdrag ur Skolverkets allmänna råd ”Måluppfyllelse i förskolan”:
För att en barngrupp ska kunna anses ha en lämplig storlek behöver personalen ha adekvat
utbildning och kompetens. För att en barngrupp ska kunna anses ha en lämplig storlek behöver
det dessutom vara en god personaltäthet relaterat till antal barn. Om personaltätheten är låg
under hela eller delar av dagen behöver det vara färre barn i barngruppen. Ytterligare en
faktor som påverkar när en barngrupp kan anses ha en lämplig storlek är barngruppens
sammansättning. Med barngruppens sammansättning menas till exempel barnens åldrar,
andelen barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling, andelen barn med annat modersmål än
svenska och barnens närvarotider. Dessutom är den fysiska miljön en faktor som påverkar när
en barngrupp kan anses ha en lämplig storlek. Om den fysiska miljön begränsar möjligheterna
att bedriva en utbildning utifrån läroplanens mål behöver det ara färre barn i barngruppen.
Som riktmärke för antal barn i en barngrupp rekommenderar Skolverket 6–12 för barn i åldern
1–3 år respektive 9–15 för barn i åldern 4–5 år. Riktmärket ska tolkas som något att förhålla
sig till och inte något statiskt. Det kan alltså vara både färre eller fler barn i en barngrupp än
vad riktmärket anger, beroende på hur väl de tidigare nämnda faktorerna fungerar
tillsammans.
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Lokaler och miljö
Välfungerande lokaler och miljöer både inne och ute som kan skapa möjligheter för en kreativ
och utvecklande verksamhet har stor betydelse för att ge personalen förutsättningar att kunna
leva upp till läroplanens mål. Lokalerna ska vara utformade så att det går att anpassa
verksamheten efter de behov som finns. Det ska till exempel vara möjligt att inom en avdelning
både kunna skapa minder barngrupper och att ha aktiviteter där flera kan delta.
Barns motoriska träning behöver ske såväl inomhus som utomhus där möjligheter
för rörelseutrymme behöver finnas. Aktiviteterna utomhus underlättas om miljön
planeras så att det finns naturliga variationer höjd- och rumsfördelning.
Lokalerna behöver utformas så att det underlättar samarbete mellan olika förskoleavdelningar
samtidigt som de inte får ”störa varandra”. Det ska både vara lätt att få kontakt och att kunna ha
en lugn verksamhet utan att barnen får för många intryck. Till exempel på det sätt som
Kinnekulle förskola ursprungligen är utformad.
Handläggare vid Västra Mälardalens Myndighetsförbund rekommenderade information från
Boverket och samt information från Malmö stad när det gäller utformning av inom- och
utomhusmiljöer för förskolor.
Del av text från folder som är utgiven av Boverket:
Hur stor friyta behövs?
Bedömningen av tillräckligt stor friyta bör ta hänsyn till både friytan per barn och till den
totala storleken på friytan. Ett rimligt mått utifrån antalet barn kan vara 40 m² friyta per barn i
förskolan…
Forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3 000 m². På en gård som
är mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt samspel på
ett sätt som tillgodoser deras behov (Mårtensson et al 2009).
Del av informationsskrift från Malmö stad:
Lokalens storlek och utformning ska underlätta för förskolan att erbjuda omsorg och lärande.
Barn har behov av utrymme för att kunna röra sig fritt och utveckla motoriken. Ytorna ska vara
tillräckligt stora. I förskolan rekommenderas minst 7,5 kvadratmeter vistelseyta per barn. Detta
är viktigt för att hålla en låg stress- och ljudnivå bland barnen, men även med hänsyn till
smittskydd och luftkvalité.
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Nuläget, nuvarande verksamhet. Organisation och resultat.
I Kungsör finns det 8 st förskolor samt en i Valskog.
• Björkliden
3 avdelningar
• Solbacken
1 avdelning
• Frida
4 avdelningar
• Kinnekulle
5 avdelningar varav två moduler
• Kungsladugården
2 avdelningar
• Malmberga
4 avdelningar varav två moduler
• Täcklunda
3 avdelningar
• Västergårdarna
4 avdelningar
• Smultrongården
1 avdelning
Kapaciteten inom förskolan när det gäller att ta emot barn, både till antal barn och till barnens
vistelsetid på förskolorna, går inte att beskriva med ett enkelt statiskt mått. Det framgår tydligt i
de skrifter som skolverket gett ut för att beskriva rekommendationerna för barngruppernas
storlek i förskolorna. Det behöver alltid göras en analys och bedömning av förutsättningarna. I
skolverkets rapport ”Barngruppers storlek i förskolan” nämns bland annat faktorerna:
• förskolans socioekonomiska upptagningsområde
• förskolans lokaler
• antal barn i gruppen
• personaltäthet
• barngruppens sammansättning av åldrar, kön, social och etnisk tillhörighet
• barn med annat modersmål än svenska
• barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling
• arbetslagets utbildning och kompetens
• innehåll och aktiviteter
Ett ungefärligt maximalt mått på antal barn och vistelsetid för förskolorna i Kungsör är för
närvarande 483 barn och 14750 timmar per vecka. När några av faktorerna ovan ingår i
bedömning blir det naturligtvis en lägre siffra för den maximala kapaciteten.
Det är önskvärt skapa andra lokaler för Västergårdarna, Kungsladugården och Smultrongården.
Västergårdarnas förskola bedrivs i lokaler på olika plan som från början är avsedda för
bostäder. De lokalerna skulle kunna återställas till bostäder.
Både Kungsladugården och Smultrongården är för små för att ge bra förutsättningar för
verksamheten.
Solbacken kommer förhoppningsvis att kunna flyttas till det hus som ligger alldeles intill den
tillfälliga lokal där verksamheten nu bedrivs. Det innebär i så fall att Solbacken utökas till att
omfatta tre avdelningar.
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Kungsörs förskolor har under flera år fått mycket bra resultat när barnens föräldrar svarat på
utvärderingarna. Trots att det har öppnats en ny avdelning per år har verksamheten lyckats
behålla en hög kvalitativ nivå.
Resultat från förskolornas föräldraenkät,
2016-2018. ”Jag upplever ett gott bemötande från förskolans personal”.
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2016-2018. ”Jag känner mig trygg att lämna mitt barn på förskolan”.
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Kostnader
Den totala kostnaden per barn i förskolan är lägre i Kungsör jämfört med både genomsnittet i
Västmanslands län och pendlingskommuner som är jämförbara med Kungsör. Trots det har
Kungsör högst kostnad för personal. Orsaken är att Kungsörs kommun har låga overhead och
kringkostnader.
Jämförelse av kostnaden per elev i förskolan mellan Kungsör, genomsnittet i Västmanlands län och jämförbara
pendlingskommuner

Kostnader
per elev/kr

Lokaler och
inventarier

Personal

Kungsör

135800

18800

103000

Västmanlands län

138700

18700

101700

Pendlingskommuner

140200

19900

99100

Källa: Skolverkets databas Siris.
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Antal barn i Kungsörs förskolor. 2014-2018.
Tabellen nedan visar antal inskrivna barn i Kungsörs förskolor varje månad från 2014 till och
med augusti 2018. September till december 2018 är enligt prognos.
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Den generella utvecklingen som upprepas varje år är att antalet barn som är inskrivna i
förskolan ökar efter sommaren från augusti till juni nästkommande år. Under senare delen av
juli och i augusti är det många föräldrar som skriver ut sina 6 åringar ur förskolan inför att
barnen ska börja i förskoleklassen.
Skollagen 8 kapitlet:
När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig
huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader.
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i
sin utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola.
Ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem
som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål.
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Befolkningsprognoser. Hög och låg.
Under de senaste sju åren har antalet barn i kommunal förskola ökat i Kungsörs kommun. Det
beror både på att befolkningen i Kungsör har ökat under den tidsperioden och på att fler
föräldrar har valt att ha sina barn i Kungsörs kommunala förskola istället för att välja andra
förskolor.
Enligt de prognoser som finns kommer antalet barn att öka ytterligare under de kommande
åren.

Befolkningsutveckling 1-5 år, 1990-2017
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Enligt befolkningsprognoserna för Kungsörs kommun kommer antalet invånare att fortsätta att
öka. De två olika prognoserna utgår från två olika scenarier. Prognos låg baseras på att det
byggs ca 200 bostäder under prognostiden och prognos hög baseras på ca 440 bostäder, d.v.s.
bägge prognoserna har byggandet som ingångsvärde förutom det vanliga med födelse- och
dödstal mm. I bägge fallen förväntas invånarantalet öka.

Invånare

Befolkningsprognos, hög och låg
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Som en konsekvens av de två olika scenarierna förväntas ökningen antalet barn i förskoleålder
att antingen att plana ut efter 2018 eller fortsätta att öka, beroende på vilken prognos som
används. För att klara den förväntade ökningen behövs det 3 nya förskoleavdelningar inom ett
par år.
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Det är något vanligare att kvinnor i Kungsör väljer att föda barn tidigare än genomsnittet för
hela riket.
Benägenhet att föda barn, 2015-2017

Behov av lokaler på kort och lång sikt.
Det är mycket sannolikt att befolkningsökningen blir högre än det lägre alternativet i de
prognoser som finns. En stor del av de nya tomterna som ingår i nyetableringen både vid
Runnabäcken och Skillingeområdet är sålda och produktionen av nya bostäder pågår.
Det förslag till lokalförsörjning som här presenteras täcker precis det behovet som uppstår om
utvecklingen följer det högre alternativet för prognosen. En beredskap behöver finnas om
befolkningsutvecklingen blir högre än vad den aktuella prognosen visar.
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Förslag till lokalförsörjning
•
•
•
•

Läsåret 2018/2019. Modulerna vid Ulvesund kan rymma två avdelningar.
Läsåret 2019/2020 Hus åtta är klart och kan inrymma 3 avdelningar. Modulerna
överlåtes till VIVA.
Läsåret 2020/2021 Västergårdarna, Kungsladugården och Smultrongården ersätts av en
förskola med 6 avdelningar vid Södergården samt en av avdelningarna på Ulvesund.
Malmberga förskola utökas med 2 nya avdelningar.
För att kunna ha beredskap på längre sikt behöver detaljplanerna för Kungsör vara
uppdaterade och möjliga platser för eventuella förskolor finnas med.

A. Använda hus åtta och bygga 3 avdelningar där.
B. En förskola med 6 avdelningar på ängen intill Södergården.
C. Utöka Malmberga med ytterligare 2 avdelningar så att det blir 6 st där. Bör helst byggas
så att förskolan inryms i ett sammanhängande hus.
D. Säkerställ att det finns platser för ytterligare förskolor i Kungsörs detaljplaner.
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Beräkning av kostnaderna för förslagen till lokalförsörjning.
En exakt uppgift på kostnaden kommer att kunna lämnas först när
upphandlingen är klar. Det är dock ett steg som sker i slutet av processen.
I detta inledande skede bygger beräkningarna på nyckeltalsberäkningar.

A. Använda hus åtta och bygga 3 avdelningar där.
Omfattande renovering ingår i beräkningsunderlaget.
Årlig driftskostnad beräknas till ca 1,2 Mkr/år.
B. En förskola med 6 avdelningar på ängen intill Södergården.
Årlig driftskostnad beräknas till ca 1,6 ±0,3 Mkr.
C. Utöka Malmberga med ytterligare 2 avdelningar så att det blir 6 st där. Bör helst byggas
så att förskolan inryms i ett sammanhängande hus.
Årlig driftskostnad beräknas till 350 000 ±100 000 kr
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2018-10-24

§
Delårsbokslut för barn- och
utbildningsförvaltningen per den 31 augusti
2018 (BUN 2018/91)
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
delårsbokslut för förvaltningen.
Delårsbokslutet speglar viktiga händelser från enheterna,
framtidsperspektiv, ekonomi, personal, jämställdhetsarbete, arbete
med miljö, ekonomi och måluppfyllelse, prestationer och kvalitet
sammantaget för förvaltningen och för respektive enhet. Dessutom
ges en sammanfattning tom augusti av barn- och
utbildningsnämndens mål med prognos.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Barn- och utbildningsförvaltningens delårsbokslut tertial 2
2018

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsbokslut för barnoch utbildningsförvaltningen per den 31 augusti 2018 och lägger
det till handlingarna. Delårsbokslutet lämnas till
kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Delårsbokslut tertial 2
2018
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1.

Ett axplock av rapporter från enheterna.

Förskolan
 Öppnat ny förskoleavdelning i Valskog i januari och en ny
tvåavdelnings förskola i centrala Kungsör i april samt rekryterat
erfarna och kunniga förskollärare.
Planering pågår för framtida nya förskolelokaler.
 Kompetensutveckling: ”Lågaffektivt bemötande”, ”Intern
ledaraspirantutbildning”. Konferenser under perioden jan-april:
”Framtidens förskola”, ”Hur möter vi kompetensutmaningen?”,
”Makalösa människa”, ”Framtidsdag med politiker tema:
Framtidens förskola”, Nätverksträff ”Nyanländas lärande”,
”Förskolans yngsta barn – hur pratar 1-2-åringar med oss?”,
”GDPR”, ”Förskolechef 2018”. På gemensam APT i maj
föreläser språkpiloterna i regi av förskolans specialpedagog om
”Språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt” för all
förskolepersonal. På kompetensutvecklingsdagen i augusti
föreläste förskolepersonal från våra förskolor om ”Källkritik”,
Greenscreen”, ”IKT med de yngre barnen” och ”IKT i vårt
projektarbete tillsammans med 3-5-åringar” för all
förskolepersonal. SKUA-utbildningen startar i september.
Förankring av nya reviderade läroplanen kommer att ske.
 Projekt: Sökt nya statsbidrag för minskade barngrupper,
påbörjat nytt gemensamt projekt inom BUF gällande
nyanländas lärande och ”Skapande förskola” anordnar olika
aktiviteter för förskolebarn.
 Digitalisering: Timecarepool används nu i förskolorna vid
bokning av timvikarier.
Programmering för barn har införts på förskolor.
 Vandalisering och inbrott på förskolor har tyvärr ökat. Trasiga
fönster på Valskogs förskola efter kvällar och helger, samt
inbrott på Västergårdarnas förskola 19 februari och på
Täcklunda förskola mellan kvällen 11/5 och morgonen 14/5.
Västerskolan
 Ny rektor anställd vid vårterminens början.
 Ny organisation införd med ett ”tre-lärarsystem”.
 Fortsatt satsning på ASL – Att Skriva sig till Lärande. Det står
redan nu klart att elevernas läs- och skrivutveckling underlättas
av det nya arbetssättet.
 Fritidshemmens dag firades på fritidshem över hela Sverige.
Elever från Västerskolan, Hagaskolan och Kung Karl 46 deltog
i dagen som ett led i att skapa en röd tråd inom kommunens
verksamheter. Det var även ett sätt att främja kamratskap och
sammanhållning inom kommunen, en form av socialt främjande
arbete. Även de elever som inte har fritidshemsplats
välkomnades efter skolans slut till detta evenemang. Bland
stationerna fanns en hoppborg, ansiktsmålning och fika. Det var
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en mycket lyckad eftermiddag med odelad positiv feedback
efteråt.
Utveckling av kollegialt lärande. Att gemensamt planera
lektioner, utvärdera och analyseraför att kunna justera och
förbättra är grunden i arbetet med kollegialt lärande.

Hagaskolan
 Fritidshemmens dag firades på fritidshem över hela Sverige.
Elever från Västerskolan och Hagaskolan deltog i dagen som ett
led i att skapa en röd tråd inom kommunens verksamheter. Det
var även ett sätt att främja kamratskap och sammanhållning
inom kommunen, en form av socialt främjande arbete. Även de
elever som inte har fritidshemsplats välkomnades efter skolans
slut till detta evenemang. Bland stationerna fanns en hoppborg,
ansiktsmålning och fika. Det var en mycket lyckad eftermiddag
med odelad positiv feedback efteråt.
 Från hösten 2018 så har man på Hagaskolan både en lärare och en
förskollärare, alternativt en fritidspersonal, i förskoleklassen. Man ser stora
fördelar med detta sätt att jobba och de största vinsterna man tror att man
kommer att få är att elever och vårdnadshavare får behålla de relationer de
bygger upp under elevens första år på Hagaskolan och att glappet mellan
förskola, förskoleklass och skola därför inte blir så stort.
 Sedan hösten 2018 har man på Hagaskolan fyra avdelningar på fritids
uppdelade i två olika spår. Man har nu två avdelningar för
förskoleklassbarn och åk1 samt två avdelningar för åk 2-3. Man ser en
förmån i att få färre barn på varje avdelning och att alla klasser i skolan är
kopplade till sin specifika fritidshemsavdelning.
Det finns nu möjlighet till ett mer djupgående samarbete mellan
fritidshemmet och skolan då alla elever från samma klass kommer tillhöra
samma avdelning på fritids.
 Från och med hösten 2018 har Hagaskolan omorganiserat
förberedelsegruppen och SvA-undervisning. Man har lagt SvA i två steg,
där steg 1 är för nyanlända elever samt elever som har lite svenska och
steg 2 för elever som varit här längre och har ett större, mer utvecklat språk.
Dessa lektioner ligger när resten av klassen har svenska så att eleverna
aldrig går ifrån annan undervisning. Alla årskurser har minst 150 min
svenska/vecka på detta sätt. De nyanlända eleverna har utöver detta även
studiehandledning så många lektioner som möjligt samt också SvA-lärare
som finns med under vissa pass.
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Björskogsskolan
 Eleverna i årskurs 1-4 har under vårterminen 2018 varit med i
”Mattematchen”, en lekfull mattetävling för alla grundskoleelever i
årskurserna 1- 4. Eleverna löser uppgifter som de får via en licensnyckel
på nätet och de använder sina iPads när de tävlar. Tävlingen innebär att
eleverna motiveras att träna mer på matematikuppgifter och de ser tydligt
att de blir bättre och bättre desto mer de övar.
 Läsåret 2016/17 instiftades en ny utmaning i Sveriges skolor för alla elever
i åk 4 och 5. Den heter ”Skolklassikern” och innebär att samtliga elever i en
klass tillsammans skall avverka distanserna för de fyra klassikermotionsloppen i Sverige, dvs. Vasaloppet 9 mil, Vätternrundan 30 mil,
Vansbrosimningen 3 km och Lidingöloppet 3 mil. Fjolårets åk 4 var de
första som deltog i denna tävling och i år har även årets fjärdeklassare
deltagit. Det blev en utmaning eftersom klassen inte är så stor och
distanserna ska utföras oavsett antalet elever i klassen. 30 mil på cykel
avverkades genom att alla elever cyklade till Arboga och tillbaka.
 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 vatten. Ett
spännande inslag under dagen var att elever i årskurs 5 kunde
komma och ta grupperna som gick runt på stationerna. Blev en
grupp tagen var den gruppen tvungen att gå till en station för att
bli räddad innan de hade möjlighet att springa vidare till nästa
station. Under dagen fick eleverna i åk 6 fungera som lärare vid
några av stationerna.
 Under vårterminen har fritidshemmet haft besök av två rektorer från
Stockholmstrakten. De hade som uppgift att intervjua personalen som
arbetar på fritidshemmet och vara med på ett av fritidshemmens
planeringsmöten och därefter ge sin bild av möjliga förbättringsåtgärder.
Dessa personer såg att fritidsverksamheten hade en fantastisk miljö att
arbeta i och att personalen gjorde ett gott arbete. Något som kunde
förbättras var strukturen på planeringsmötena så att tiden användes mer
effektivt vilket skolan nu arbetar med.
 Vid skolstart ht. 2018 firades att skolan fyllt 50 år. Det blev stor
uppslutning av gäster som bjöds på sång, dans och musik av skolans elever.
På skolgården var Valskogs längsta rulltårta uppdukad som alla fick njuta
av i det fina vädret. Vid samma tillfälle hade vi förmånen att inviga nya
lokaler till förskoleklassen och fritidshemmets verksamheter.
Kung Karl 46
 Vårens allra viktigaste händelse för verksamheten var att flytta in i den nya
skolbyggnaden tillsammans med Kung Karl 79 och att arbeta ihop
organisationen på samma fysiska plats. Samarbetet med Kung Karl 79 har
påbörjats för att hitta en gemensam plattform för att kunna utveckla de båda
verksamheterna tillsammans.
 Alla elever i åk 4-6 har under våren deltagit i Skapande skola och arbetat
med ”Street art” under våren. De färdiga alstren kommer sedan att sitta i
Kung Karls skolas lokaler.
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Ett fortsatt arbete för att eleverna skulle lära känna varandra bättre har
fortsatt i åk 4. Detta har skett under våren genom uteaktiviter med olika
samarbetsövningar.
Ett viktigt värdegrundsarbete har skett tillsammas med Sara Sjöblom. Hon
har arbetat med flera klasser med värdepedagogik i syfte att ge eleverna
kunskap om etik och värdegrund och hur man bör vara mot varandra för att
fungera tillsammans.
En kompetensutvecklingsinsats i lågaffektivt bemötande har genomförts
under våren 2018 för att bättre kunna bemöta elever som har ett
utåtagerande beteende.
Undervisande lärare har genomgått en webbkurs om betygssättning för
lärare i årskurs 4–6, från Skolverket, i syfte att utveckla undervisningen och
den pedagogiska verksamheten, under våren 2018. Insatsen genomfördes av
förstelärare på pedagogiska konferenser och ska bidra till att skapa
förutsättningar för elevernas utveckling- och lärande samt förbättrade
kunskapsresultat för eleverna.

Kung Karl 79
 Vårens allra viktigaste händelse för verksamheten var att flytta
in i den nya skolbyggnaden tillsammans med Kung Karl 46 och
att arbeta ihop organisationen på samma fysiska plats.
Samarbetet med Kung Karl 46 har påbörjats för att hitta en
gemensam plattform för att kunna utveckla de båda
verksamheterna tillsammans.
 Föreläsning med Torkild Skiöld om personligt ledarskap,
vinnande arbetsglädje och förändringsvilja.
 Samarbete med Skolverket gällande nyanländas lärande
påbörjat.
Viva
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Kommunala aktivitetsansvaret, KAA
I dagsläget arbetar SYV och arbetsmarknadskonsulent aktivt
med 30 personer inom det kommunala aktivitetsansvaret.
7tjugo
Att arbeta enligt 7tjugo´s arbetssätt är att utveckla och
tydliggöra ett medvetet bemötande och förhållningssätt som
bidrar till att de vi möter ges förutsättningar att utveckla viljan,
modet och motivationen att ansvara över sitt egna liv. Genom
att använda olika övningar i grupp och följa upp med enskilda
samtal så kan man stärka individens upplevelse att själv kunna
påverka sitt liv och därmed sin livssituation. Självkänslan är
något som är starkt förknippat med att själv vilja och se att man
har förmågan att vilja, kunna och våga påverka den egna
vardagen och vardagssituationen. På vuxenutbildningen arbetar
SYV med 7 tjugo i grupper och följer upp med individuella
samtal. De flesta elever behöver stärka sin självkänsla och
känna att de kan påverka sin livssituation. Det är något som kan
göra att deras studieresultat blir bättre och att de ser en mening
med att fullfölja sina studier. På introduktionsprogrammet
planeras 7tjugo att starta under oktober månad.
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Samverkan kring det kommunala aktivitetsansvaret, KAA
Personal från försörjningsstöd, arbetsmarkandsavdelningen,
Arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen träffas varannan
torsdag eftermiddag för att arbeta med ungdomar inom KAA
och DuA. Ungdomar bokas in och får på så vis en väg in till de
olika personerna som den kan behöva träffa när den inte går på
gymnasiet och behöver inte besöka flera olika ställen och på så
vis kan vi arbeta för att ingen ska hamna mellan stolarna.

Skolgemensamma verksamheter
 Inflyttningen i nya skolan med nya, fina och funktionella
lokaler för musikskolan och den centrala elevhälsan.
 En lyckad rekrytering av skolpsykolog har genomförts och
tjänsten tillträddes i januari.
 Uppträdande av musikskolans elever vid invigningen av den
nya skolan.
 Genom ett gott samarbete med biblioteket uppräder
musikskolans elever regelbundet där.
 Tillfälliga lösningar för fritidsgården i Valskog under tiden tills
en ny fritidsgård finns på plats, vilket förhoppningsvis blir efter
vecka 44 i år.
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2.

Framtidsperspektiv

Lokaler och organisation
Kungsörs nya skola är klar och inflyttning genomfördes vid
vårterminens start 2018. I Samband med det förbättrades situationen för
både Västerskolan och Hagaskolan som tidigare varit väldigt
trångbodda. Det återstår fortfarande viss injustering av den nya skolans
tekniska fastighetsutrustning samt viss inventarieanskaffning. De nya
lokalerna för grundskolan medförde också att den planerade
förändringen av grundskoleorganisation med anpassning till gällande
styrdokument kunde genomföras. Det underlättar arbetet och bör på
sikt ge positiva resultat.
Flytten av VIVA (vuxenutbildning, SFI, vägledning och integration)
från Skolgatan till Ulvesund genomfördes i början av sommaren 2018.
Det som återstår är en långsiktigt hållbar lösning för förskolans
lokalförsörjning. Ett utredningsuppdrag om framtida förskola kommer
att presenteras för kommunfullmäktige under hösten 2018.
Resurser och kompetens
Kungsörs skolor och förskolor har en mycket hög andel kompetent 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.
Ökningen av antalet nyanlända har planat ut. Det krävs dock
fortfarande stora insatser inom både grundskola och gymnasiet, det
behovet kommer att finnas kvar under flera år framåt. Det pågår för
tillfället ett arbete tillsammans med Skolverket för att precisera de mest
prioriterade utvecklingsområdena där insatser behöver göras inom de
två närmaste åren.
Fortsatt befolkningsökning
Enligt de tillgängliga prognoserna kommer antalet invånare fortsätta att
öka i Kungsör. Den största ökningen ser primärt ut att bli inom
förskolan. Detta är också bakgrunden till det utredningsuppdrag som
ska redovisas under hösten 2018. För de yngre barnen inom
grundskolan finns det en liten ”marginal att växa i” på både
Hagaskolan och Västerskolan. Även för grundskolans senare årskurser
bör lokalerna räcka till under de närmaste åren. Det finns dock behov
av att ständigt följa upp kommande befolkningsprognoser och
anpassningar av barn- och utbildningsnämndens ekonomiska ram i
förhållande till barn- och elevökningen.
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3.

Personal

Den totala sjukfrånvaron för barn- och utbildningsförvaltningen var
5,72 % för 2017. Vilket är något lägre än för 2016. Innevarande år är
sjukfrånvaron för tillfället något lägre än de två senaste åren. Det är
dock svårt att göra en årsprognos eftersom vi av tidigare erfarenhet vet
att sjukfrånvaron i förskola och skola följer ett mycket tydligt mönster
som beror på förkylningar och influensor.
Sjukfrånvaro per månad.
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%

Sjuktal 2018

4,0%

Sjuktal 2017

3,0%

Sjuktal 2016

2,0%
1,0%
0,0%
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Barn- och utbildningsförvaltningen har en hög andel behöriga
förskollärare och lärare. Det krävs dock ett fortsatt målmedvetet arbete
med rekrytering och kompetensförsörjning.
Inom de närmaste fem åren beräknas 35 personer gå i pension. De
grupperna som främst berörs är barnskötare, förskollärare och lärare
både i grundskolans tidigare år och senare år.

Antal personer per åldersgrupp
40
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4.

Jämställdhetsarbete

Förskolechefen beskriver att hon upplever att förskolornas verksamhet
präglas av ett medvetet arbete med att motverka traditionella
könsmönster och könsroller genom att flickor och pojkar oftare ges
samma möjligheter att prova på och få utveckla sina intressen oavsett
kön.
Öhman (Hissad och dissad, Margareta Öhman, 2013) skriver att
språket ingår lika mycket i skapande av socialt och kulturellt kön som
kroppar och handlingar.
Förskolechefen upplever att förskolepersonalen är mycket medvetna
om detta genom att de kritiskt granskar sig själv och ofta är varandras
”kritiska vänner” gällande egna och varandras förhållningssätt,
språkbruk, värderingar och föreställningar.
Inom grundskolorna och fritidshemmen ingår jämställdhetsarbetet som
en integrerad del i det vardagliga arbetet och som en del i grundskolans
olika ämnen.
Några exempel från centralt innehåll i kursplanerna i samhällskunskap:
 Åk 1-3 - Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och

ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och
relationer.
 Åk 4-6 - Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet,
könsroller och jämställdhet.
Några exempel från centralt innehåll i kursplanerna i religionskunskap:
 Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars
identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt
utanförskap och kränkning.
Dessutom är jämställdhet ett centralt begrepp i skolornas
jämställdhetsplaner.
Pojkars och flickors resultat särredovisas också så långt som möjligt i
kvalitetsarbetet så att könskillnader kan upptäckas och analyseras.

5.

Miljöarbete

Förskolechefen upplever att förskolebarn är engagerade i hållbar
utveckling, bl.a. genom vårens arbete med Sopsamlarmonstret,
maskkompost, skräpsamlarvecka och att de besökt återvinningen och
källsorterar. Det pedagogerna märker och får signaler om från
vårdnadshavare är att detta arbete ofta fortsätter i hemmen när barnen
kommer hem från förskolan. De letar skräp, källsorterar, komposterar
och har blivit bättre på att äta upp maten som de lagt på tallriken.
Genom att förskolan medvetet arbetar med och har fokus på KASAM
dvs. känsla av sammanhang och salutogenes och därigenom fokuserar
på det som fungerar bra samt skiljer på sak och person så upplever
förskolechefen att arbetsglädjen och tryggheten har ökat på
kommunens förskolor.
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
Telefon, vxl
Org. nummer
www.kungsor.se
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

212000-2056

11

Inom grundskolan och fritidshemmen ingår miljöbegreppet och
miljöarbetet som en naturlig och integrerad del i det vardagliga arbetet
och som en del i grundskolans olika ämnen.

Några exempel från centralt innehåll i kursplanerna i Biologi:
 Åk 4-6 - Människans beroende av och påverkan på
naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering
och rening av vatten och luft.
 Åk 9 - Människans påverkan på naturen lokalt och
globalt. Möjligheter att som konsument och
samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
Ett exempel från centralt innehåll i kursplanerna i
samhällskunskap:
 Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och
bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
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6.

Ekonomi (resultat per verksamhet)

Budgetuppföljning
januari-augusti 2018
Barn och utbildningsförvaltnin

Utfall

Budget

Avvikelse

Avvikelse,
årsprognos.

Årsbgt

146 573

147 363

790

Nämnd- och styrelsev

345

507

161

160

760

Musikskola

637

703

66

0

1 055

1 464

1 720

256

150

2 580

32 660

32 700

40

-1 183

49 050

474

663

188

150

994

68 270

66 005

-2 265

-2 022

99 007

7 872

8 117

245

180

12 175

26 288

28 209

1 921

1 065

42 482

1 074

943

-131

1 415

693

660

-33

990

Äldreomsorg

2 137

1 853

-283

-300

2 780

Gemensamma verksamheter

4 660

5 284

624

900

8 437

Fritidsgårdar
Förskola
Pedagogisk omsorg
Grundskola, förskoleklass och
fritidshem
Särskola
Gymnasieskola
VIVA
Vuxenutbildning

1
2
3
4
5
6
7
8

Kommentar

-900 221 725

1
2
3
4
5
6

7
8

Avsaknad av lokal i Valskog
Ny avdelning i Ulvesund
En privat aktör färre.
Fler elever, ökat stödbehov.
Utflyttad elev.
Lägre kostnad än budgeterat
Livsmedelskostnad, bemanning
Ej ännu aktiverade kostnader för avskrivningar

Förväntat resultat för 2018.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-29
Kommunstyrelsen beviljar barn- och utbildningsnämnden ökad ram
2018 om
- 200 000 kr för hyra av modul som omlokaliserats från Ulvesund till
Valskog
- 1 800 00 kr för drift av en förskoleavdelning vid Ulvesund under
perioden februari till december
Detta finansieras genom eget kapital och belastar resultatet.
Det finns också en osäkerhet om hur stor kostnaden blir för den
retroaktiva kostnaden för löneökningar för 2018.
Prognosen inför årsbokslutet 2018 är att barn- och utbildningsnämnden
inte fullt ut kommer att få ett underskott som motsvarar hela kostnaden
för den nya förskoleavdelningen och ombyggnationen av Västerskolans
mottagningskök.
Det förväntade underskottet blir -900 000kr.
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7.

Måluppfyllelse, prestationer och kvalitet

Många parametrar är ännu inte klara och därför kan man inte redan nu
bedöma måluppfyllelse och kvalitet fullt ut i våra verksamheter.
 Den nationella sammanställningen av betygen inom
grundskolan är ännu inte klara.
 De nationella provresultaten för åk 3 och 6 är ännu inte
färdigsammanställda och slutligt analyserade
 De årliga elev- och föräldraenkäterna genomförs först senare i höst liksom
fritidsgårdsenkäten.
Dock går det ändå att göra en första uppskattning av vårens resultat:
Måluppfyllelsen inom förskoleklassen
Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna ges förutsättningar att bland
annat utveckla sin förmåga att kommunicera i tal och skrift, skapa och uttrycka sig
genom olika estetiska uttrycksformer, använda matematiska begrepp och
resonemang för att kommunicera och lösa problem, röra sig allsidigt i olika miljöer
samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
Lika viktigt är arbetet med skolornas värdegrundsarbete liksom lekens betydelse
för att befästa kunskaper och utmana elevens lärande.
Ett utvecklingsområde är hur undervisningen kan anpassas efter elevernas
individuella behov för att skapa utmaningar på rätt nivå
Måluppfyllelsen i förskoleklasserna är god, bland annat kunde ca
hälften av eleverna i Björskogsskolan redan läsa när de slutade
förskoleklassen vårterminen 2018.

Måluppfyllelsen inom fritidshemmen
Enligt läroplanen för fritidshemmen bör personalen i fritidshemmet
inventera vilka behov och intressen eleverna har för att kunna erbjuda
dem en meningsfull och varierad verksamhet, välja aktiviteter,
arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna en möjlighet att utvecklas
i riktning mot målen i läroplanen.
Här har ett gemensamt arbete startats upp för att kunna arbeta efter
läroplanens intentioner, bl.a. har personalen på samtliga fritidshem i
kommunen genomfört en kompetensutvecklingsinsats vid
terminsstarten 2018.
Eleverna på fritidshemmen ska också känna att det är en trygg miljö där
bådepersonal och elever respekterar varandra. Värdegrundsarbetet är
mycket viktigt och de tränas i att samarbeta och fungera i grupp, samt
får träna sin fantasi och kreativitet.
En målsättning med arbetet på fritidshemmen är att elevernas lärande
ska kunna fortsätta på fritidshemmen så att elevernas nyfikenhet tas
tillvara. Fritidshemmen anordnar numera regelbundna aktiviteter så att
elevernas lärande i grundskolan även kan fortsätta på fritidshemmen.
Personal från fritidshemmen är med på rastaktiviteter under skoldagen och leder
också många gånger sådana aktiviteter.
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Måluppfyllelsen i åk 6

Ämne
Bild
Biologi
Engelska
Fysik
Geografi
Historia
Idrott och hälsa
Kemi
Matematik
Modersmål
Musik
Religionskunskap
Samhällskunskap
Slöjd
Svenska
Svenska som
andraspråk
Teknik

0%
5%
4%
5%
10 %
7%
2%
6%
8%
6%
3%
4%
9%
1%
6%
0%

Kungsör åk 6
F
E
3%
31 %
12 % 36 %
24 % 18 %
15 % 39 %
16 % 45 %
19 % 41 %
13 % 16 %
11 % 53 %
30 % 33 %
0%
31 %
11 % 37 %
16 % 49 %
15 % 48 %
11 % 22 %
12 % 29 %
87 % 4 %

D
31 %
28 %
14 %
16 %
14 %
22 %
20 %
16 %
9%
6%
26 %
17 %
17 %
28 %
16 %
9%

C
28 %
19 %
16 %
20 %
13 %
11 %
22 %
14 %
9%
31 %
17 %
13 %
8%
24 %
16 %
0%

B
8%
1%
12 %
4%
3%
1%
16 %
0%
7%
19 %
6%
0%
2%
14 %
9%
0%

A
0%
0%
12 %
0%
1%
0%
10 %
0%
6%
6%
2%
0%
3%
0%
12 %
0%

4%

13 %

32 %

16 %

0%

0%

36 %

Statistik ur Infomentor

Rektorernas analys av resultatet och hur detta kan förbättras.
Det ämne som har lägst måluppfyllelse är svenska som andraspråk.
Insatser görs under hösten genom att en svenska som andraspråkslärare
och en studiehandledare har anställts på Kung Karl 46. Arbetet med
projektet nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt kommer
förhoppningsvis också att förbättra elevernas resultat.
För att höja kunskapsnivån i matematik har en resurslärare på Kung
Karl 46 ett uppdrag att arbeta med matematik.
På Björskogsskolan har man tagit hjälp av SPSM (Specialpedagogiska
skolmyndigheten) för att få större kunskap om hur man ska arbeta för
att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Dessutom har två elevassistenter anställts för att särskilt stötta elever
med särskilda behov.
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Måluppfyllelsen i åk 9
Elever (i %) i åk 9 (inkl.
förberedelsegrupp) som 2018 klarat
kunskapskraven per ämne: totalt 105
elever
Alla
elever

Ämne
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

97
90
76
94
91
92
90
87
95
77
100
90
90
87
87
92
87
45
80

Jämförelseår 2015:
totalt 76 elever

Flickor Pojkar

42
43
42
42
41
43
35
41
40
41
43
33
44
41
41
43
46
33
41

58
57
58
58
59
57
65
59
60
59
57
67
56
59
59
57
54
67
59

Alla elever Flickor Pojkar

92
90
94
91
94
99
90
95
90
88
100
80
96
94
96
100
91
60
100

59
54
56
55
56
57
55
57
56
57
53
75
56
55
57
55
53
67
57

41
46
44
45
44
43
45
43
44
43
47
25
44
45
43
45
47
33
43

Statistik ur Infomentor

Rektors analys av resultatet och hur detta kan förbättras.
Andelen elever som når målen i matematik och engelska är
alarmerande låga. Andelen behöriga matematiklärare är 100 % och vid
granskning ser jag inget korrelat mellan de lärare som saknar
behörighet och vilka elever som inte når målen i engelska. Min analys
landar därför att vi går mot allt större behov av individanpassning. Allt
fler elever har t.ex. behov av att, efter en genomgång, få explicit
”starthjälp” i sitt arbete. Har tio elever detta behov kan läraren per
definition inte hjälpa alla först.
Mitt mål är att vi på skolan ska bli uttalat entydiga i hur ramen för en
lektion ser ut (start, introduktion, avslut). Detta kommer bland annat att
finnas med i den föreläsning om ledarskap i klassrummet som vi har
bokad in i oktober.
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Måluppfyllelse inom enheten VIVA
 Måluppfyllelse – individuell studieplan
Inom vuxenutbildningen har SYV haft 553 träffar under året,
291 träffar med män och 262 träffar med kvinnor. Det fortsätter
att vara relativt jämnt mellan kvinnor och män.
Under året har 234 individuella studieplaner upprättats eller
uppdaterats. 95 % av dessa har upprättats inom de första fyra
veckorna. De som upprättats senare beror sjukdom, semester
och att eleverna inte har dykt upp på avtalade tider.
 SFI/integration
Under året har ca 70 elever börjat på SFI och 60 har avslutat
sina studier. I dagsläget har vi 150 elever inskrivna på SFI.
Eleverna träffar integrationshandläggare som från start har
samverkan med andra aktörer som är inblandade i personens
etableringsprovess. Arbetsförmedlingen äger processen men vi
samverkan regelbundet med elevens bästa i fokus.
 Gymnasiekurser
135 elever läser på olika gymnasiekurser.
 Vård och omsorgscollege, VoC
Inom VoC har 68 betyg utfärdats med en måluppfyllelse på 90
%. D.v.s. 90 % har betyget E eller högre. I 8 av kurserna har
elever fått F eller avbrutit kurserna på grund av olika
anledningar som flytt, sjukdom eller annat.
 Grundläggande vuxenutbildning
30 elever läser i dagsläget på grundläggande kurser men då vi är
mitt i en omorganisation kommer antalet att stiga till 50, och
därmed minskar elevantalet på SFI med 20.
 Introduktionsprogrammet för språkintroduktion, IM
I dagsläget har vi 41 elever, 27 killar och 14 tjejer. Under
hösten gick tio elever från IM vidare mot gymnasiestudier på ett
nationellt program. Elva elever gick vidare till studier inom
vuxenutbildningen.
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Förvaltningens analys av rektorernas uppföljning av kunskapsmålen
 Det varierar stort mellan olika ämnen hur många elever som nått stipulerade
kunskapskrav i årskurs 9. I moderna språk har samtliga elever nått målen
medan det i engelska och matematik endast är 76 respektive 77 % som nått
målen. Det är 10 % fler av eleverna som nått målen i svenska (87 %) än i
matematik (77 %). Det finns också en tydlig könsskillnad; pojkarna når målen
i större utsträckning än flickorna.
 Det övergripande målet ”Kunskapsresultaten skall öka med 2015 som
jämförelseår” kommer att utvärderas inför årsbokslutet när den nationella
statisktiken publiceras. Det blir då en samlad bedömning av de totala
resultaten. Det vi kan se redan nu av måluppfyllelsen i åk 9 är att vissa ämnen
som t.ex. kemi, fysik och bild har ökat medan det tyvärr minskat i andra som
t.ex. engelska, matematik och de samhällsorienterade ämnena.
Man kan också konstatera att det i åk 9 skett en stor förändring mellan könen
då det 2015 generellt var flickorna som i störst omfattning nådde målen
medan det nu i våras var pojkarna.
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Verksamhetsområde

Nämndmål för 2018

Prognos för
måluppfyllelse
vid årsslutet

Övergripande mål för alla
verksamheter inom barnoch
utbildningsförvaltningen.

Andelen barn, elever och
studenter som upplever

Prognos kan inte
lämnas än.

Förskola och pedagogisk
omsorg
1-5 år

Andelen högskoleutbildad
Det är troligt att
personal bör vara lägst 67 %. målet kommer att
kunna nås. Vid
avstämning i slutet
på augusti var
andelen 74 %.
Kunskapsresultaten i
Prognos kan inte
grundskolan ska öka. Jämfört lämnas än.

.

skolan som trygg ska öka.
Jämfört med basåret 2015.

Grundskolan,
förskoleklassen och
fritidshemmet.

med basåret 2015.

Skolgemensamma
verksamheter.
(Central elevhälsa, musikskolan,
förebyggande arbete med
ungdomar, fritidsgårdar)

VIVA.
(Vuxenutbildning,
studievägledning, SFI,
integration, gymnasium – IM
språk)

Måltidsverksamheten
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Alla elever ska få fem
hälsosamtal under sin tid i
grundskolan.

Minst 85 % av eleverna ska
tillsammans med SYV
upprätta en individuell
studieplan inom en månad
efter sin skolstart.
Minst 80 % av skolmaten
ska lagas från grunden.
Minst 30 % av råvarorna ska
vara ekologiska.

Webb-plats
Telefon, vxl
Org. nummer
www.kungsor.se
0227-60 00 00

Det är inte troligt att
målet kommer att
kunna nås utan det
troliga är att fyra
hälsosamtal kommer
att kunna
genomföras.
Det är troligt att
målet kommer att
kunna nås.

Det är troligt att
målen kommer att
kunna nås. Nuläget
är 80% respektive
49%.
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