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§  
Barn- och utbildningsnämndens mål 2019  
(BUN 2019/22) 
Enligt kommunens mål- och resultatstyrningsprocess ska nämnder 
och styrelser årligen besluta om tidsatta och mätbara mål.   

Barn- och utbildningsnämnden har sedan tidigare en medveten 
struktur där nämndens olika inriktningsmål är direkt riktade till 
nämndens respektive verksamhetsområden. Den strukturen har 
bidragit till ökad tydlighet och en möjlighet att anpassa målen 
direkt efter behoven och viljeinriktning.  
 
Ett antal förslag till mål är framtagna och som är direkt riktade till 
nämndens verksamhetsområden. 

1. Övergripande mål för alla verksamheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen.  
- Andelen barn, elever och studenter som upplever skolan 

som trygg ska öka. Jämfört med basåret 2017. (tidigare var 
2015 basår). 

 
2. Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år.  

- Andelen högskoleutbildad personal bör vara lägst 67 %. 
 

3. Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 
- Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med 

basåret 2017, (tidigare var 2015 basår). 
 

4. Skolgemensamma verksamheter - Centrala elevhälsan, 
musikskolan, förebyggande arbete med ungdomar, 
fritidsgårdar. 
- Alla elever ska få fyra (fem) hälsosamtal under sin tid i 
grundskolan. 
 

5. VIVA – Vuxenutbildning, studievägledning, SFI, integration, 
gymnasium – IM språk. 
- Minst 85 % av eleverna ska tillsammans med SYV upprätta 
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en individuell studieplan inom en månad efter sin skolstart. 
 

6. Måltidsverksamheten 
- Minst 85 % (80 %) av skolmaten ska lagas från grunden. 
- Minst 30 % av råvarorna ska vara ekologiska. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Barn- och utbildningschefen Fredrik Berghs tjänsteskrivelse 
2019-02- 
 

Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden antar följande mål för 2019: 
 

Övergripande mål för alla verksamheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen.  
- Andelen barn, elever och studenter som upplever skolan som 

trygg ska öka. Jämfört med basåret 2017.  
 

Förskola och pedagogisk omsorg 1-5 år.  
- Andelen högskoleutbildad personal bör vara lägst 67 %. 

 
Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 
- Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med 

basåret 2017. 
 
Skolgemensamma verksamheter - Centrala elevhälsan, 
musikskolan, förebyggande arbete med ungdomar, fritidsgårdar. 
- Alla elever ska få fyra hälsosamtal under sin tid i grundskolan. 

 
VIVA – Vuxenutbildning, studievägledning, SFI, integration, 
gymnasium – IM språk. 
- Minst 85 % av eleverna ska tillsammans med SYV upprätta en 

individuell studieplan inom en månad efter sin skolstart. 
 

Måltidsverksamheten 
- Minst 85 % av skolmaten ska lagas från grunden. 
- Minst 30 % av råvarorna ska vara ekologiska. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande 
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Datum Vår beteckning 
2017-10-09  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
  
  
Vår handläggare  
Fredrik Bergh  
  
 
 
 

Mål för barn- och utbildningsnämnden inför 2019 
 
Förutsättningar 
 
Enligt Kungsörs kommuns modell för målstyrning ska det finnas maximalt sju 
Nämndmål.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har sedan tidigare en medveten struktur där 
nämndens olika inriktningsmål är direkt riktade till nämndens respektive 
verksamhetsområden. Den strukturen har bidragit till ökad tydlighet och en 
möjlighet att anpassa målen direkt efter behoven och viljeinriktning.  

 
 

Fullmäktigemål 
 
Kommunfullmäktige har antagit följande mål för 2019: 
1) Kommunen ska ha 9 000 invånare 2025 
2) Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter 
och statsbidrag varje år 
3) År 2025 ska 75 procent av kommunens fordonsflotta vara fossilfri. 
4) Andelen elever i årskurs nio som är behöriga till gymnasiet ska 
öka varje år med 2017 som basår (målet riktas till barn- och 
utbildningsnämnden) 
5) Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste 
två åren med två procentenheter årligen med december 2017 
som bas. 
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Förslag till nämndsmål Barn- och utbildningsnämnden för 2019.  
(Mål för 2018 står inom parantes.) 
Verksamhetsområde Nämndmål för 2019 

Övergripande mål för alla verksamheter 
inom barn- och utbildningsförvaltningen. 

Andelen barn, elever och studenter som 
upplever skolan som trygg ska öka.  
Jämfört med basåret 2017. (tidigare var 
2015 basår) 

Förskola och pedagogisk omsorg  
1-5 år 

Andelen högskoleutbildad personal bör 
vara lägst  
67 %. 

Grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet. 

Kunskapsresultaten i grundskolan ska 
öka. Jämfört med basåret 2017.  
(tidigare var 2015 basår) 

Skolgemensamma verksamheter.  
Centrala elevhälsan, musikskolan, 
förebyggande arbete med ungdomar, 
fritidsgårdar. 

Alla elever ska få fyra (fem) hälsosamtal 
under sin tid i grundskolan. 
 

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

Minst 85 % av eleverna ska tillsammans 
med SYV upprätta en individuell 
studieplan inom en månad efter sin 
skolstart. 

Måltidsverksamheten Minst 85 % (80 %) av skolmaten ska 
lagas från grunden. 
Minst 30 % av råvarorna ska vara 
ekologiska. 

 
Förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de föreslagna nämndsmålen för barn- 
och utbildningsnämnden ska gälla för 2019. 
 
 
 
 
 
 
Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 
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§  
Ökad efterfrågan av platser inom förskolan – 
Behov av nya förskoleavdelningar 
(BUN 2019/23) 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 december 2018 om 
godkännande av öppnande av en ny förskoleavdelning förutsatt att 
barn- och utbildningsnämnden fattade samma beslut den 19 
december 2018. 
 
Efter barn- och utbildningsnämndens beslut den 19 december 2018 
om öppnande av en ny avdelning har hus 10 på Ulvesund 
iordningställts för förskoleverksamhet.  
 
Barn- och utbildningsnämndens har den 19 december 2018  
redovisat att behovet av platser är stort och att ytterligare 
avdelningar kommer att behövas under våren 2019.  
 
Skollagen om erbjudande av plats: 
14 § 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. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag för att 
möta behovet av platser inom förskolan: 
- öppna avdelning två vid Skogsuddens förskola.  
- en utökning av barngruppen kan ske vid den tillfälliga 

förskoleavdelningen vid Karlasskolans annex. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-

10 
• Protokoll kommunstyrelsen 2018-12-17 
• Protokoll barn- och utbildningsnämnden 2018-12-19 
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-

12 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande 
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Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att hos 

kommunstyrelsen äska om en utökad ram för 2019 med 
1 500 000 kr för öppnande av en ny förskoleavdelning. 

 
Barn- och utbildningschefen uppdras att verkställa:  
- att en ny förskolavdelning kan öppnas i hus 10 på 

Ulvesundsområdet. 
-  om behovet finns: att en utökning av barngruppen kan ske vid 

den tillfälliga förskoleavdelningen vid Karlasskolans annex 
under våren 2019. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande 
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Datum Vår beteckning 
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Ert datum Er beteckning 
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Vår handläggare  
  
  
 
 
 

Fortsatt efterfrågan av platser in förskolan. 
 
Bakgrund 
Under hösten 2018 var det fler föräldrar som önskade plats för sina barn i någon 
av Kungsörs förskolor än vad prognoserna från våren och sommaren 2018 
visade. Den aktuella kösituationen och förslag på åtgärder redovisades för barn- 
och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. (Se bilaga A) 
 
Beslut i kommunstyrelsen 2018 12 17 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna öppnandet av en ny avdelning 
i hus 10 på Ulvesund. Den årliga ökade kostnaden med 
1 830 000 kronor tas på 2019 års resultat. Från socialnämndens 
ram flyttas 786 00 kronor flyttas till barn- och utbildningsnämndens 
ram från och med januari 2019. 
Beslutet gäller under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden 
fattar sitt beslut onsdagen den 19 december 2018. 
 
Beslut i Barn- och utbildningsnämnden 2018 12 19 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna öppnandet av en ny avdelning 
i hus 10 på Ulvesund. Den årliga ökande kostnaden med 1 830 000 kronor tas på 
2019 års resultat. Från socialnämndens ram flyttas 786 000 kronor flyttas till 
barn- och utbildningsnämndens ram från och med januari 2019. 
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Aktuell kö 

 
 
Det är förnärvarande 5 barn som är placerade på den nya avdelningen på 
Skogsudden. Den totala barnkön är dock så stor att det behövs fler 
förskoleplatser.  
 
Det går att utöka antalet platser inom förskolan genom att: 

• Öppna avdelning II vid Skogsuddens förskola. Avdelningen beräknas 
kunna öppna under mars 2019. Det innebär alltså en driftskostnad i tio 
månader under 2019. Vilket beräknas till 1500 kkr. 

• Utöka den temporära verksamheten vid Karlaskolans annex under våren 
2019 och låta den utökade barngruppen följa med tillbaka till Kinnekulle 
förskola under sommaren 2019 när saneringen av Kinnekulles 
vattenskada är åtgärdad. De äldre barnen som efter sommaren lämnar 
Kinnekulle förskola för att börja förskoleklassen kommer då att kunna 
”lämna sina platser” till de barn som under våren börjat vid Karlaskolans 
annex. Det är i dagsläget svårt att göra en exakt beräkning av den utökade 
kostnaden.  

 
 

  

                                  Barnkö Kungsörs kommun 20190205
feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan

Täcklunda 1 3 1 1 1 1

Malmberga  2 3 1 1 5 5 2

Björkliden 2 1 1

Kinnekulle 1 6 1 3 5 1

Västergårdarna 1 4 3 1 1

Kungsladugården 2 1

Smultrongården 1 1 1

Solbacken

Skogsudden

Valskog/Frida 1 1 2 2
Summa: 7 19 10 3 0 1 13 10 4 0 0 3
Ackumelerad kö: 7 26 36 39 39        
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Förslag till beslut: 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
• hos kommunstyrelsen äska om en utökad ram för 2019 med 1 500 000 kr 
• uppdra åt barn- och utbildningschefen att verkställa att en ny 

förskolavdelning kan öppnas i hus 10 på Ulvesundsområdet. 
• uppdra åt barn- och utbildningschefen att om behovet finns: verkställa att en 

utökning av barngruppen kan ske vid den tillfälliga förskoleavdelningen vid 
Karlasskolans annex under våren 2019. 

 
 
 
 
 
Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 
Kungsörs kommun 
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Ökad efterfrågan av platser inom förskolan - Behov 
av nya förskoleavdelningar. 
  
Bakgrund 
Behovet av platser inom Kungsörs kommuns förskolor har ökat mer än vad 
prognoserna från våren och sommaren 2018 visade. De förändrade prognoserna 
har redovisats för barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och 
budgetberedningen under hösten 2018.  
 
Av senaste prognoserna, se bilaga 1, framgår det att det i dagsläget är 45 barn 
som står i kö för att få börja förskolan under våren 2019.  
 
Enligt skollagen gäller att: 
Erbjudande av plats 
14 § 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. 

 
För att kunna ta emot de barn som nu finns i kön finns det alltså bara två 
alternativ: Ta in fler barn i varje befintlig barngrupp eller öppna nya avdelningar. 
 
För att kunna möta behovet under våren 2019 behövs det två eventuellt tre nya 
förskoleavdelningar. Det faktiska utfallet av antalet barn som verkligen placeras 
jämfört med prognosen kan påverkas på tre sätt: 

• Fler önskar plats. (Vilket inträffar kontinuerligt) 
• Några familjer flyttar ut från Kungsör 
• Några tackar tillfälligt nej till anvisad plats på grund av de inte får den 

placering som de önskat i första hand. (Brukar inträffa regelbundet) 
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Övervägande 
För att kunna bedriva en verksamhet med hög kvalitet bör förutsättningar och 
resurser vara i nivå med behoven.  I rapporten ”Framtida behov för förskolan” 
som presenterades för barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen 
under hösten 2018 beskrevs de övervägande som görs vid dimensionering av 
barngrupperna i Kungsörs kommun: 
 
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. 
 
I diskussionen om dimensionering av förskolor är det viktigt att särskilja de tre 
begreppen förskola, förskoleavdelning och barngrupp. 
Med förskola menas en sammanshållen enhet som kan innehålla en eller 
vanligtvis flera förskoleavdelningar. En förskoleavdelning kan under del av 
dagen delas upp i mindre barngrupper. 
 
I Kungsörs förskolor används nyckeltalen 15 barn per avdelning för barn i åldern 
1-3 år och 21 barn per avdelning för barn i åldern 4-5 år. Det ska sedan vara 
möjligt att inom avdelningen och tillsammans med andra avdelningar inom 
samma förskola under stora delar av dagen kunna bedriva undervisningen i 
barngrupper som motsvarar Skolverkets allmänna råd: 
 
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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Utförligare resonemang och bakgrundsfakta finns att i Skolverkets rapport 
respektive allmänna råd: 

• Barngruppers storlek i förskolan 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3584 

• Måluppfyllelse i förskolan. 
 https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/allmanna-rad#h-Maluppfyllelseiforskolan 
 

 
Konsekvenser som riskerar att inträffa om nyckeltalen generellt överskrids. 
Om det ökade behovet av förskoleplatser enbart skulle lösas genom att öka 
antalet barn i barngrupperna riskerar det att få en rad negativa konsekvenser. 

• Verksamheten riskerar att inte kunna uppfylla kraven i förskolans 
styrdokument. 

• Fler barn på samma yta riskerar att få till följd att antalet konflikter barn 
emellan kommer att öka. 

• Med ökat antal konflikter ökar också risken av att fler tillbud och olyckor 
kan uppstå. 

• Fler konflikter och tillbud leder till ökad oro hos vårdnadshavarna. 
• För personalen riskerar arbetsbelastningen att öka dubbelt upp på grund 

av både barnkonflikter och vårdnadshavares oro måste bemötas och 
hanteras. 

• Ökad arbetsbelastning för personalen kan leda till att det blir svårare att 
både behålla och rekrytera kompetent personal.  

Den korta sammanfattningen är att för stora barngrupper kan leda till att 
verksamheten hamnar i en ”negativ spiral”. 
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Förslag till lösning av lokalfrågan. 
Tillsammans med personal från Kungsör Kommunteknik AB har en inventering 
av möjliga lokallösningar genomförts. Målsättningen har varit att hitta en 
lokallösning som snabbt kan iordningställas med så små ekonomiska resurser 
som möjligt. 
 
Hus 10 på Ulvesundsområdet (Skogsudden) som nyligen har använts som boende 
för ensamkommande barn och nu står tomt kan på kort tid ställas och användas 
som förskola. Huset ägs redan av Kungsörs Kommunteknik AB, hyreskostnaden 
ingår redan i kommunal budget för 2019. Huset är stort nog för att inrymma 
minst två förskoleavdelningar. 
 
Åtgärder som behövs för att kunna öppna den första avdelningen i hus 10 på 
Ulvesund: 

• Staket och utemiljö 
• Mellanvägg vid entré för att kunna ordna klädförvaring 
• Lastkaj för mattransporter mm. 
• Inköp av inventarier 
• Mindre lokalanpassningar, se ritningsskiss 

 
 

Åtgärder som behövs för att kunna öppna en andra avdelning i hus 10 på 
Ulvesund: 

• Öppning av vägg mellan rum på plan två  
• Klädförvaring 
• Kök, (hushållsnivå) 
• Inköp av inventarier 

 
En sammanfattande skiss över lokaljusteringar som behöver göras invändigt i hus 
10 finns i bilaga 2. 
 
Kostnad för att öppna en respektive två avdelningar. 
Nuvarande hyra för hus 10 är 786 000. Den ingår för 2019 i den ekonomiska 
ramen för socialförvaltningen. 
Kostnader för lokalanpassningar, in- och utvändigt, beräknas till 1,5 Mkr vilket 
med en avskrivningstid på tio år innebär en ökad hyreskostnad av 160 000kr per 
år. Ny hyra för hus 10 blir alltså 946 000 kr per år. 
 
Helårskostnaden per förskoleavdelning, exkl lokaler, beräknas till ca 1 650 000 
kr.  
Engångskostnaden för inköp av inventarier per avdelning beräknas till ca 200 000 
kr per avdelning. 
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Förslag till beslut: 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

• hos kommunstyrelsen äska om en utökad ram för 2019 med 4 246 000 kr 
• hos kommunstyrelsen äska om 400 000 för investering av inventarier för 

två förskoleavdelningar under 2019 
• uppdra åt barn- och utbildningschefen att verkställa att en ny 

förskolavdelning kan öppnas i hus 10 på Ulvesundsområdet under 
januari månad samt att, om behovet finns, ytterligare en avdelning kan 
öppnas i samma fastighet under februari månad. 

 
 
 
 
 
Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 
Kungsörs kommun 
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Bilagor: 
Antal barn i Kungsörs förskolor under tiden 2016 till 2018-12-12  
samt prognos till maj 2019. 
 

 
 
 

 
2016 2017 2018 2019 

Jan 407 390 426 453 
Feb 413 411 432 461 
Mar 416 416 439 470 
Apr 418 424 445 477 
Maj 421 429 448 480 
Jun 418 430 436 

 Jul 410 421 420 
 Aug 323 344 344 
 Sep 375 386 428 
 Okt 379 392 427 
 Nov 396 407 431 
 Dec 397 407 444 
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  Barnkö Kungsörs kommun 20181211 
    okt dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

Täcklunda     2 1 1 2 2 1     1 1 1     
Malmberga        1 2 3 3 1     4 2       

Björkliden     1     1       1           

Kinnekulle     1 3   1         2 4       

Västergårdarna     4 2 3 1 1 1               

Kungsladugården     1 2 2                     

Smultrongården                     1         
Solbacken                               

Valskog/Frida           1 1     1 2   1     
Summa:     9 9 8 9 7 3   2 10   2     
Ackumelerad kö:     9 18 26 35 42 45 45 47           
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 Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-20   
 
 
 

§  
Årsbokslut 2018  
(BUN 2018/91) 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till års-
bokslut för 2018.  Upplägget följer framtagna anvisningar inför 
2018 års bokslut och årsredovisning. 
 
I bokslutet lämnas en verksamhetsbeskrivning för det gångna året 
samt: 

- viktiga händelser under året 
- framtidsperspektiv 
- måluppfyllelse, prestationer och kvalitet 
- personal 
- jämställdhetsarbete 
- arbete med hälsa och miljö  
- ekonomi (resultat per verksamhet) 
- sammanfattning och analys. 

 
 Under budgetåret 2018 genomgick barn- och 

utbildningsförvaltningen flera förändringar och stora utmaningar 
som t.ex. 
- ny skolorganisation  
- nybyggd skola  
- flytt av verksamheter och 
- möta det ökade behov av förskoleplatser. 

 
Det ekonomiska resultatet för hela barn- och utbildningsförvaltningen 
slutade på ett negativt resultat, -1832 kkr. 
 
Orsaker till det negativa resultatet är bland annat följande: 
- öppnande av en ny förskoleavdelning i början av 2018 
- fler elever i grundskolan 
- fler elever i grundskolan med ökat stödbehov och 
- fler barn i förskolan med behov av särskilt stöd. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Årsbokslut för barn- och utbildningsförvaltningen 2018 
 

Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens 
årsbokslut och överlämnar det till Kommunstyrelsen. 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

 

Utdragsbestyrkande 
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1. Verksamhetsbeskrivning 

 

1.1     Enheternas ansvar och verksamheter 

Merparten av nämndens ansvar och verksamheter hör till kommunens 

obligatoriska uppgifter. Verksamheterna regleras av nationell lagstiftning och 

nationella samt kommunala mål. 

 

De viktigaste styrdokumenten, lagarna och förordningarna är: 

 Skollagen, som är styrande för all verksamhet inom förskola, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnsomsorg, 

gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 

 Skolförordningen 

 Läroplanerna (en för varje skolform) har sin grund i skollagen och där 

formuleras bland annat värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer. 

 Kursplaner och timplaner kompletterar läroplanerna.  Kursplanerna 

anger målen för utbildningen i de enskilda ämnena och timplanen anger 

den garanterade undervisningstiden för ämnen och grupper av ämnen. 

 Lokalt satta mål för samtliga verksamheter som kompletterar de statliga 

målen.  

 Kungsörs kommuns vision och andra kommunala styrande dokument. 

 

Många andra lagar och förordningar som t.ex. Arbetsmiljölagen och annan 

aktuell miljölagstiftning samt Livsmedelslagen påverkar vidare formerna för hur 

verksamheterna bedrivs. 

 

Ansvarfördelning mellan rektor och nämnd 

Av skollag och läroplan framgår ansvarfördelningen mellan kommunen, 

styrelsen/huvudmannen (i vårt fall Barn- och utbildningsnämnden) och 

rektor/förskolechef. Rektors/förskolechefs ansvar utgår därmed från både statlig 

och kommunal styrning. Många av barn- och utbildningsnämndens beslut är 

också vidaredelegerade till rektor/förskolechef. 

           

Nämndens ansvarsområden 2018 med nyckeltal: 

Mätdatum för höstterminen den 15/10 2018. 

Motsvarande nyckeltal för 2017 står inom parentes.  

 

Förskola 

Vid slutet av 2018 fanns det i kommunen 28 (27) förskoleavdelningar vilka vid 

slutet av året hade cirka 427 (392) inskrivna barn/månad. 

 

Pedagogisk omsorg (tidigare ”familjedaghem”) 
Under 2018 fanns det i kommunen en enskild dagbarnvårdare (pedagogisk 

omsorg) med i snitt 8 (6) barn inom sin verksamhet. 

 

Förskoleklass  

Under hösten 2018 fanns 5 (5) förskoleklasser med sammanlagt 101 (110) elever. 
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Förberedelsegrupper  

För elever som nyligen anlänt till Sverige finns förberedelsegrupper där eleverna 

bland annat får träna på grunderna i svenska innan de succesivt övergår till övrig 

skolorganisation. 

 

Grundskola, skolår 1-3 

Under hösten 2018 fanns 15 (15) klasser i årskurs 1-3 med totalt 320 (309) elever 

fördelade på tre grundskolor i Kungsör samt 10 (9) barn som gick i andra 

kommuner.  

 

Grundskola, skolår 4-6 

Under hösten 2018 fanns 14 (14) klasser i årskurs 4-6 med totalt 288 (283) elever 

fördelade på två grundskolor i Kungsör samt 13 (11) barn som gick i andra 

kommuner. 

 

Grundskola, skolår 7-9  

Under hösten 2018 fanns 12 (12) klasser i årskurs 7-9 med totalt 308 (303) elever 

i Kungsör samt 5 (23) elever som gick i andra kommuner.  

Dessutom fanns en integrerad särskolegrupp på enheten samt en särskild 

undervisningsgrupp för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

 

Gymnasieskola 

Från och med 2010 driver inte Kungsörs kommun någon egen gymnasieskola. 

I stället erbjuds kommunens ungdomar att fritt välja gymnasieutbildning i andra 

kommuner.   Samverkansavtal har under 2018 funnits med Köping, Arboga och 

Eskilstuna. 

Under slutet av 2015 fick Barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 

planera för start av introduktionsprogrammet språkintroduktion i Kungsörs 

kommun. För närvarande är det43 elever från olika länder med väldigt varierande 

skolbakgrund inskrivna på skolan. 

 

Grundsärskola och Gymnasiesärskola 

Kommunen driver ingen egen särskoleverksamhet utan inskrivning görs, med 

stöd av avtal, i andra kommuner.  

Dessutom finns det på flera av kommunens grundskolor integrerade 

grundsärskoleelever som är inskrivna inom grundsärskolan och följer deras 

lagstiftning och läroplan. 

 

Skolbarnsomsorg 

Skolbarnsomsorgen inom Kungsörs kommun består dels av 

fritidshemsverksamhet för barn i förskoleklass till och med årskurs 3 samt en 

öppen fritidsverksamhet för barn i årskurs 4, 5 och 6 d.v.s. 10-13 år. 

Totalt fanns under höstterminen 2018 nio avdelningar i kommunen med 338 

barn, varav 55 barn på fritidshemmet i Valskog.   

 

Skolmåltidsverksamhet 

Produktionen av mat för förskola och grundskola har under året skett på Kung 

Karls skola (”Centralköket”) och på Malmberga förskola.  
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Vuxenutbildning och vägledning omfattande: 

 Grund-Vux.  

 Kom-Vux.  

 SFI.  

 Uppdragsutbildning.  

 Flyktingmottagning och integrationsarbete. 

 Gymnasiets introduktionsprogram. 

 

Centrala elevhälsan 

Centrala elevhälsan omfattar en skolpsykolog, två skolsköterskor och två 

skolkuratorer. Kommunen köper in skolläkare externt utifrån behov. 

 

Fritidsgårdar 

En fritidsgård i Kungsörs tätort. 

En fritidsgård i Valskog. Nya lokaler för fritidsgården i Valskog invigdes i 

december 2018.  

 

Musikskola 

Musikskola med drygt 80 spelande barn och ungdomar under vårterminen och 74 

elever under höstterminen 2018. 

 

 

1.2    Förutsättningar 

Ekonomi 

Det totala anslaget för förvaltningens verksamheter uppgick 2018 till drygt 221 

miljoner kronor. 

Dessutom tillkom intäkter för i första hand avgifter och statsbidrag för förskola 

och skolbarnsomsorg men även i form av olika sökta och beviljade statliga 

medel.               

Förvaltningen uppvisar i sitt bokslut för 2018 ett understkott på 1 832 kkr, vilket 

är mindre än en procent av budgeten för barn- och utbildningsnämnden. De 

största orsakerna är att det öppnades en ny förskoleavdelning i början av 2018 

(enligt beslut av kommunstyrelsen) samt att grundskolan har både fler elever och 

ett ökat stödbehov. En mer detaljerad redovisning finns under rubriken 

”Ekonomi” i denna bokslutsredovisning. 
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Kostnader för grundskolan i Kungsör 

Jämförelse med kostnadsnivån för riket har hämtats från gemensam nationell 

statistik utifrån den senaste sammanställningen som är från boksluten för 2017.  

 

Kostnad per elev i grundskolan 2017. Jämförelse med samtliga kommuner i riket. 

 
Ur Kolada – Öppna jämförelser 

 

Kostnad per elev i grundskolan 2017. Jämförelse med i storlek jämförbara kommuner. 

 
Ur Kolada – Öppna jämförelser 

 

Förvaltningens analys 

Kostnaden per elev i Kungörs grundskolor ligger i nivå med medeltalet för riket 

vilket inte är möjligt för de flesta i storlek jämförbara kommuner.  

Kostnaden för elever i Kungörs kommun har tidigare varit något lägre än 

genomsnittskostnaden för riket, men har på grund av ett ökande antal elever som 

är i behov av särskilt stöd, ökat till att närma sig genomsnittskostnaden. 
 

Antal elever per lärare i grundskolan 
 

Elever per lärare 2017 jämfört med övriga kommuner i riket 

 

 
Ur Kolada – Öppna jämförelser 

 

Förvaltningens analys 

När man jämför antalet elever per lärare i grundskolan i Kungsör är det inga stora 

skillnader mot de flesta andra kommuner eller riket som helhet. 
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Kostnader för förskolan i Kungsör 

 

Kostnad per inskrivet barn i förskolan 2017. Jämförelse med landets samtliga kommuner. 

 

 
Ur Kolada – Öppna jämförelser 
 

 

Förvaltningens analys 

Kostnaden för barn i Kungörs kommuns förskolor har tidigare varit något lägre än  

genomsnittskostnaden för riket, men har på grund av ett ökande antal barn som är i behov  

av särskilt stöd, ökat till att närma sig genomsnittskostnaden. 
 

 

Antal barn per anställd i förskolan 

 

Antal inskrivna barn per årsarbetare på förskolan 2017. 

 
Ur Kolada – Öppna jämförelser 
 

Förvaltningens analys 

Genomsnittet för landets alla förskolor är 5,1 barn per årsarbetare. I Kungsörs 

förskolor är genomsnittet 5,0 vilket är betyder att det är nära snittet för riket.  
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Andel behöriga lärare inom grundskolan i Kungsör 

 

 

  
 

  

  

Grundskolan – Personalstatistik 
Läsåret 2017/18 Visar uppgifter för: Västmanlands län (geografiskt område) 
  

          
  

Grundskolan – Personalstatistik 
  Heltidstjänster 

  Totalt Rektor** Lärare Lärare, 
Lärare, 
m. Lärare m. Elever 

Studie- 
och Elever Elever Lärare, 

  lärare     
kvinnor
, ped. 

specialped
. Per yrkes- Per åk 7-9 

tillsvidare
- 

  och     (%) högskole- högskole- lärare vägledare SYV per SYV anställda 

  rektor**       
exam. 
(%) exam. (%)   (SYV)     (%) 

Organisation huvudman Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj. Helt.tj.   

Västmanlands 
län, kommunal 
huvudman 2046,1 86,8 1959,3 79,2 80,8 4,3 11,9 16,2 1435,3 433,7 83,3 

Arboga 122,0 6,0 116,0 77,2 77,7 7,2 11,4 1,2 1101,7 385,0 79,3 

Fagersta 154,2 5,8 148,4 77,8 76,4 6,7 9,8 1,0 1450,0 475,0 76,8 

Hallstahammar 146,8 7,3 139,5 79,6 80,9 3,3 11,3 1,4 1164,4 368,1 81,6 

Kungsör 80,3 5,0 75,3 77,4 77,3 . 11,7 . . . 81,3 

Köping 240,2 9,1 231,0 79,6 78,7 5,0 11,9 3,0 913,7 296,0 80,9 

Norberg 58,1 2,0 56,1 68,9 61,2 3,6 10,7 0,5 1196,0 376,0 52,8 

Sala 211,0 8,0 203,1 78,6 81,7 4,2 11,1 1,0 2261,0 718,0 87,3 

Skinnskatteberg 38,1 1,0 37,1 81,6 69,8 . 9,6 0,5 714,0 228,0 69,8 

Surahammar 81,5 4,0 77,5 81,2 93,7 3,2 13,0 1,0 1005,0 299,0 96,8 

Västerås 1251,1 56,2 1194,9 78,6 79,8 3,7 13,0 8,1 1905,7 624,5 84,9 

  

Rapportbeskrivning och definitioner etc. 

Vissa skolor har rapporterat in elever men inga lärare och andra lärare men inga elever. 

Dessa uppgifter markeras då med en prick (.) vilket betyder att uppgift saknas. 

 

 

Förvaltningens analys 

När det gäller andelen behöriga lärare i Kungsör så är den något under snittet för 

jämfört med länets övriga kommuner. 

Ovanstående mätning skedde under hösten 2017 då förvaltningen genomförde 

omorganisationen och några lärare tillfälligt fick undervisa i ämnen som de inte 

var helt behöriga i.  

Förvaltningen analys är också att det är troligt att andelen behöriga lärare 

kommer att öka till nästa avstämning. 

 

https://www.skolverket.se/
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Organisation 

För verkställigheten av det kommunala uppdraget och uppföljningen av det 

statliga uppdraget finns en förvaltning med en förvaltningschef (barn- och 

utbildningschef). 

Direkt under förvaltningschefen lyder biträdande förvaltningschef som inom sitt 

ansvarsområde även har det direkta verksamhetsansvaret för enheten 

Skolgemensamma verksamheter samt är även verksamhetschef för den 

psykologiska och medicinska elevhälsan. 

 

Under 2018 såg förvaltningens organisation ut enligt följande: 

 
 

               Som ett viktigt organisatoriskt stöd för rektor/förskolechef finns ett antal skolassistenter. 

Skolassistent om 100 % vardera finns på förskolan, Kung Karl 46 och Kung Karl 

79 (inkluderande skolskjutsadministration) och VIVA samt 150 % gemensamt 

för Hagaskolan, Björskogs skola och Västerskolan.  

 

Som ett stöd till förvaltningschef och biträdande förvaltningschef finns en 

förvaltningssekreterare tillika assistent omfattande 50 % inom barn- och 

utbildningsförvaltningen och 50 % inom kommunstyrelsen. 

Förvaltningssekreteraren administrerar också musikskolan inom enheten 

Skolgemensamma verksamheter. 
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2. Ett axplock av viktiga händelser under året rapporterade från 

våra olika enheter 

Förskolan 

 Enheten har öppnat en ny förskoleavdelning i Valskog i januari 2018 och en ny 

tvåavdelnings förskola i centrala Kungsör i april. Dessutom har ännu en ny förskola 

öppnats i januari 2019. Planeringsarbetet med framtida förskolelokaler fortsätter.  

 

 Kommunens årliga vandringspris ”Kultureken” gick till Kinnekulle förskola. 

 

 Förskolan har deltagit i flera olika kompetensutvecklingssatsningar och konferenser 

som t.ex. ”Lågaffektivt bemötande”, ”Ledaraspirantutbildning”, ”Framtidens förskola”, 

”Interkulturalitet och interkulturellt förhållningssätt” och ”Flerspråkighet i förskolan”. 

 

 Förskolan har också erhållit statsbidrag för flera olika projekt t.ex. Minskade 

barngrupper (dela barnen i mindre grupper under en större del av dagen), Nyanländas 

lärande (Interkulturalitet, Interkulturellt förhållningssätt, flerspråkighet, språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt) och Skapande förskola (teater, dans och cirkus). 

 

 Vikarieanskaffningen har centraliserats, digitaliserats och säkrats.  

 

Hagaskolan 

 Fritidshemmens dag firade Hagaskolan och Västerskolan tillsammans på Centralvallen. 

Under eftermiddagen fanns olika stationer med personal från båda skolorna och både 

fritidselever och de elever som inte har fritidsplats välkomnades efter skolans slut till 

detta evenemang. Det var en mycket lyckad eftermiddag. Vi ser fram mot en 

upprepning kommande vår. 

 

 Från hösten 2018 så har Hagaskolan både en lärare och en förskollärare eller 

fritidspersonal som arbetar tillsammans i förskoleklassen. Man ser stora fördelar med 

detta sätt att jobba och en av de största vinsterna tror man är att både eleverna och 

vårdnadshavare kan behålla de relationer man bygger upp under elevens första år på 

Hagaskolan och att glappet mellan förskola, förskoleklass och skola inte blir så stort. 

 

 Sedan hösten 2018 har skolan fått fyra avdelningar i två spår på fritids. 

Detta innebär att det blir färre barn på varje avdelning och att alla klasser i skolan är 

kopplade till sin specifika avdelning på fritids 

 

 Hagaskolan har från hösten 2018 anpassat ämnet Svenska som andraspråk i två olika 

nivåer/steg, där steg 1 är för nyanlända elever samt elever som bara har lite svenska och 

steg 2 där elever som varit här längre och har ett mer utvecklat språk.  

 

 I april fick Hagaskolan en ”gagabollplan” och den har gett eleverna många roliga och 

mer lustfyllda raster.  
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Västerskolan 

 Kungsörs församling har arbetat fram ett material i värdegrundsfrågor som 

används på skolan och där syftet med övningarna är samarbete, empati och 

kännedom om att alla inte har samma förutsättningar men kan nå samma 

slutmål. 

 

 Alla elever i F-åk 3 på Västerskolan har under året deltagit i Skapande skola 

– Cirkusskolan. Syftet med Cirkusskolan är att aktivera, hitta entusiasm och 

uppmuntra deltagarna till en aktiv livsstil där rörelse blir en naturlig del. 

 

 En kompetensutvecklingsinsats, i lågaffektivt bemötande för att bemöta elever som har 

ett utåtagerande beteende, genomfördes för all personal under hösten 2018.  

 

 Samrättning av de nationella proven i åk3. Lärare från åk 1-3 på Västerskolan, 

Hagaskolan och Björskog skola gick gemensamt igenom de nationella proven för att 

skapa en gemensam syn på bedömningen. En lyckad kompetensutveckling. 

 

 FN-dagen den 24:e oktober uppmärksammades med olika aktiviteter i form av sång, 

planscher, teater och dans. 

 

Björskogsskolan 

 Eleverna i årskurs 1-4 har under vårterminen 2018 varit med i Mattematchen, som är 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 ser tydligt att de blir bättre och bättre desto mer de övar. 
 

 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 klassiker-motionsloppen 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.  

  

 En mycket uppskattad dag som kallas ”Äventyrsdagen” genomfördes i 

början av maj. Elever i åldersblandade grupper fick vid olika stationer i 

skogen och lära sig om vattnet.  

 

 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.  

 Vid skolstart höstterminen 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. 
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Kung Karl 46 

 Höstens allra viktigaste händelse för verksamheten var att växa in i skolbyggnaden, 

Kung Karls skola 4-9 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. 

 Ett fortsatt arbete för att eleverna skulle lära känna varandra bättre har fortsatt i åk 4, 

har skett under våren genom gemensamma uteaktiviter med olika samarbetsövningar. 

 Tillsammas med Sara Sjöblom har åk 5a, 6b, 6c a arbetat med värdepedagogik i syfte 

att ge eleverna kunskap om etik och värden och hur man bör vara mot varandra för att 

fungera tillsammans och delgett personalenen mängd praktiska hjälpmedel särskilt 

anpassade till grundskolan. 

 En kompetensutvecklingsinsats, i lågaffektivt bemötande, för att bemöta elever som har 

ett utåtagerande beteende, genomfördes under våren 2018 på en av 

kompetensutvecklingsdagarna, av förskolans specialpedagog. 

 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 

 Uppstarten på nya skolan med alla elever och all personal. 

 

 Föreläsning för all personal med Torkild Skiöld. 

 

 Ett samarbete med Skolverket gällande nyanländas lärande har påbörjats. 

 

 Föreläsning med John Steinberg om ledarskap i klassrummet. 

 

 Skolan har under året börjat utbilda handledare för SKUA (Språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt). 

 

VIVA 

 Skolinspektionen genomförde under två dagar i april en kvalitetsgranskning av 

nyanlända elevers fortsatta utbildningsvägar efter språkintroduktion på Kungsörs 

gymnasium.  

 

 SFI fortsätter att ha höga resultat. Under de första månaderna av året har 50 nationella 

prov genomförts med en måluppfyllelse på 98 %. Grunden till det goda resultatet är ett 

omfattande arbete kring formativ bedömning, där eleverna har insyn och är medvetna 

om sin lärandeprocess på ett tydligt sätt. 

 

 IM har flyttat från högdelen i gamla Kung Karls skola till Ulvesunds gamla skollokaler. 

Det gjordes enligt plan efter nyår och flöt på bra. Resten av verksamheterna flyttade 



 

 

  
 
 
   

 

 

13 

under midsommarveckan och allt flöt på enligt plan tack vare personalen. Personal och 

elever har gjort ett jättebra jobb och etablerat sig i de nya lokalerna.  

 

 Under våren har VIVA, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten arbetat aktivt 

med att få ut elever i språkpraktik. Arbetsmarknadsenheten har varit underbemannad på 

grund av sjukskrivning och då har arbetet fortgått trots att en aktör i den lokala 

överenskommelsen varit frånvarande. Arbetet har fungerat bra då man har haft en 

arbetsförmedlare på plats i sina integrationslokaler.  

 

 Yrkesrådet (gemensamt för KAK) har arbetat fram mer ändamålsenliga former för att 

på bästa sätt möta de behov som finns på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningarna inom 

Kungsör, Arboga och Köping (KAK) har även formaliserat sitt arbete i linje med 

utredningsuppdraget samverkan KAK. 

 

 

Skolgemensamma verksamheter 

 Inflyttningen i nya skolan med nya, fina och funktionella lokaler för både 

musikskolan och för den centrala elevhälsan. 

 

 En lyckad rekrytering av skolpsykolog på 75 % har genomförts och tjänsten 

tillträddes i januari. 

 

 Invigning av en den nya funktionella fritidsgården i Valskog den 18 

december med invigningstal av bl.a. barn- och utbildningsnämndens 

ordförande och uppträdande av gycklaren Zack. 

 

 En rejäl ökning av antalet ungdomar, både pojkar och flickor, som besöker 

våra fritidsgårdar. 

 

 Beslut om att från och med 1 januari 2019 tillsvidareförordna undertecknad 

till verksamhetschef för den medicinska och psykologiska elevhälsan, med 

ett personligt ansvar för de av nämnden beslutade ansvarsområdena. 

 

Måltidsenheten  

 Mistelns kök flyttades efter sommaren och två kök blev ett. Detta har varit en av de 

största utmaningar som köket har varit med om under året. 

 

 Västerskolans mottagningskök har totalrenoverats. Västerskolan fungerar idag som ett 

mottagningskök men önskvärt är att det i framtiden även ska bli ett tillagningskök för 

att avlasta Kung Karls produktionskök på grund av att antalet barn och elever i Kungsör 

ökar. 

 

 Köksledaren har slutat och kökschefen har tagit över som driftschef på Kung Karls 

skolas kök. 

 

 Fler barn har tillkommit på förskolorna vilket gör att livsmedelskostnaderna ökat och 

den tidigare budgeten höll inte. Fler förskolor och därmed fler förskolebarn resulterar i 

att köken får större arbetsbelastning vilket också leder till att rekryteringav mer 
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personal krävs. Därmed tillkommer kostnader för extra leverans och vagnar. 

Belastningen kvarstår även under 2019. Här ser kostchefen behovet av att starta upp 

ytterligare ett tillagningskök i kommunen och Björskogskolan är mest passande för att 

förenkla arbetet kring matproduktionen i kommunen. 

 

 Samtliga mottagningskök inom skola har börjat introducera nybakat bröd till barnen 

som går på fritids. Detta har gett oss en mycket positiv feedback 

 

 

3. 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 har presenteras för 

kommunfullmäktige under hösten 2018. 

 

Resurser och kompetens 

Kungsörs förskolor har en mycket hög andel kompetent och utbildad personal 

men inom grundskolan har andelen behöriga lärare minskat något. 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 har 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 
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ständigt följa upp kommande befolkningsprognoser och anpassningar av barn- 

och utbildningsnämndens ekonomiska ram i förhållande till barn- och 

elevökningen. 

 

4. Måluppfyllelse, prestationer och kvalitet 

 

4.1  Lokala kommunala mål. 

Måluppföljning och analys av de kommunalt satta målen för barn- och 

utbildningsnämndens olika verksamhetsområden.  

 

 

4.1.1 Andelen barn, elever och studenter som upplever skolan som trygg ska 

öka jämfört med basåret 2015.  

Förskolan 

Förskolan i Kungsör uppfattas hålla en hög kvalitet av de allra flesta föräldrar. 

Detta märks också i den årliga föräldraenkäten som genomfördes under hösten 

2018. 

På frågan ”jag känner mig trygg att lämna mitt barn på förskolan” svarade nästan 

97 % föräldrarna att det stämmer ganska bra helt eller helt och hållet.  

 

Jag känner mig trygg att lämna mitt barn på förskolan 

 
Jag känner mig trygg att lämna mitt barn på förskolan. Ur föräldraenkäten 2018. 
 

 

Förvaltningens och förskolechefens analys 

Resultatet måste tolkas som att föräldrar verkligen känner sig trygga att lämna 

sina barn i förskolans verksamhet och dessutom relativt nöjda med den dagliga 

kontakten som sker vid överlämnandet i förskolorna samt att förskolepersonalen 

på kommunens förskolor har ett professionellt bemötande och inger 

trygghetskänsla. Förskolechefen tolkar det som att det finns tillit och förtroende 

mellan personal och vårdnadshavare.  
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När det gäller de som svarat stämmer inte alls/stämmer ganska dåligt skulle detta 

t.ex. kunna vara föräldrar som lämnar och hämtar sina barn under måltider eller 

andra styrda aktiviteter, då förskolepersonal inte kan ta emot på samma sätt 

eftersom de inte alltid kan lämna barnen och gå ifrån i dessa situationer. 

 

Grundskolan 

Arbetet med likabehandlingsplanen, värdegrundsarbetet och 

diskrimineringsgrunderna beskrivs i skolornas likabehandlingsplaner, 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 också ett 

systematiskt arbete för att förebygga diskriminering och kränkande behandling. 

All personal ska vara goda förebilder och ha ett genuint intresse för elevernas 

bästa.  

 

Jag känner mig trygg i skolan 

 
Jag känner mig trygg i skolan. Ur elevenkäten 2018. 

 

Det är något fler elever som instämmer helt och hållet med att de känner sig 

trygga i skolan än andelen föräldrar som uppger att deras barn känner sig trygga i 

skolan. Samstämmigheten är dock större om man ser på summan av de som 

uppger att det ”stämmer ganska bra” och ”stämmer helt och hållet”. Då blir det i 

bägge grupperna ca 80 % som instämmer. 
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Mitt barn känner sig tryggt i skolan

 
Mitt barn känner sig tryggt i skolan. Ur föräldraenkäten 2018. 

 

För att som elev kunna prestera i skolan och nå målen är trivseln en mycket 

viktig faktor. På frågan om de trivs i skolan svarade enligt 2018 års elevenkät 87 

% av pojkarna och 85 % av flickorna att de trivs i skolan. 

 

Jag trivs i skolan 

 
Jag trivs i skolan. Ur elevenkäten 2018. 

 

Rektorernas och förvaltningen analys 

Ca 80 % av eleverna på grundskolan svarar att det stämmer ganska bra eller helt 

och hållet på frågan ”jag känner mig trygg i skolan” och endast 14 % av pojkarna 

och 11 % av flickorna anser inte detta. 

Föräldrarnas uppfattning om detta är ungefär densamma. 

Även om merparten av eleverna känner sig trygga så måste arbetet med att skapa 

en trygg arbetsplats att fortsätta så länge som det finns elever som inte känner sig 

trygga i skolan. 

 

När det gäller trivseln i våra skolor så är det 87 % av pojkarna och 85 % av 

flickorna som anger att de trivs bra eller ganska bra i våra skolor. Detta är en bra 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Stämmer
inte alls

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
ganska bra

Stämmer
helt och

hållet

Vet inte

Flicka

Pojke

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

Stämmer
inte alls

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
ganska bra

Stämmer
helt och

hållet

Vet inte

Flickor

Pojkar



 

 

  
 
 
   

 

 

18 

siffra då skolan innebär både höga krav och en mängd olika personkontakter 

vilket många barn och elever har svårt för. 

Endast 10 % av pojkarna och 9 % av flickorna säger att de inte trivs så bra. 

 

 

Fritidsgården 

På den årliga fritidsgårdsenkäten 2018 svarade 100 % av ungdomarna, både 

pojkarna och flickorna, att de kände sig trygga på fritidsgården. Detta är samma 

höga andel som de tidigare åren. 
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På fritidsgården känner jag mig trygg. Andel i procent. 

 
Ur fritidsgårdsenkäten 2018. 
 

4.1.2 Andelen högskoleutbildad personal på förskolan bör vara lägst 67 %. 

Målet är nått. 

I slutet av december hade förskolan 68 % förskollärare räknat utifrån antal 

tillsvidareanställda per förskola, vilket är en liten minskning under året. 

Troligtvis kommer någon barnskötare eller någon outbildad att söka 

förskollärarutbildningen 2019. 

För att personalen ska vilja vara kvar i Kungsör, så upplever förskolechefen att 

man behöver satsa ännu mer på en konkurrentkraftig lön, positiv arbetsmiljö och 

olika karriärvägar inom förskolan. 

 

 

4.1.3 Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med basåret 2015. 

Förskoleklass 

Förskoleklassverksamhetens syfte är att ge eleverna en trygg övergång mellan 

förskola och grundskola. Med utgångspunkt i förskolans pedagogiska verksamhet 

strävar man mot skolans mål vilket även skapar en god grund för all slags vidare 

inlärning. 

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. 

 

Lågstadiet 

En positiv utveckling när det gäller resultaten på de nationella proven i svenska 

och matematik i åk 3 har skett. I svenska har trenden funnits sedan 2013 och i 

matematik sedan 2014. Kungsör har succesivt närmat sig rikssnittet. 

Dock har 2018 års resultat i matematik sjunkit något vilket också är en trend i 

hela riket. 
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Trend över resultaten på nationella proven åk 3 i matematik sedan 2010. 

                   

                          Ur Kolada – Öppna jämförelser 

 

               Trend över resultaten på nationella proven åk 3 i svenska sedan 2010. 

 

Ur Kolada – Öppna jämförelser 

 

Förvaltningens analys 

Resultaten i lågstadiet har succesivt förbättrats under de sista 4-5 åren. Detta 

avspeglar sig också i resultaten på de nationella proven i åk 3 i svenska och 

matematik där våra skolor närmat sig snittet av övriga kommuner. Dock finns det 

en fortsatt utvecklingspotential och resultaten borde gå att höja ytterligare ganska 

rejält. 

Tyvärr dippar resultaten för 2018 i matematik något, vilket det även gör för 

övriga skolor i landet. Troligtvis beror detta på ett för året extra svårt prov, men 

detta är något som respektive rektor tillsammans med sin personal måste 

analysera vidare. 

 

Mellanstadiet 

I åk 6 nådde 71,8 % av eleverna godkända resultat i matematik och 87,8 % i svenska. 

Om man jämför utvecklingen sedan 2015 i svenska ser man att resultaten sjunkit fram till 

2017 men att den trenden glädjande nog bröts under 2018. 
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Andel elever som nått godkända betyg i åk 6 i svenska 2018. 

 
Ur Kolada – Öppna jämförelser 

 

Måluppfyllelsen i samtliga ämnen i åk 6, också fördelat på pojkar och flickor, 

redovisas i helhet i bilaga 3. 

 

Förvaltningens analys 

Betygsresultatet för eleverna i åk 6 var inte tillräckligt bra, även om en 

förbättring sedan 2017 i svenska är tydlig. 

En av förklaringarna kan vara att det var oroligt i åk 6 i samband med den stora 

omorganisationen under hösten 2017 då åk 4 och 5 bröts loss från Hagaskolan 

och Västerskolan och åk 6 från Kung karls skola för att därefter slås ihop till 

Kung Karl 46. Dessutom var det parallellt också stora förändringar på 

rektorssidan. Lärarnas och elevernas fokus låg mycket på omorganisationen, 

inflyttningen i den nya skolan och hur allt skulle bli. 

Nu är nya organisationen på plats och inflyttningen i nya skolan klar och då kan 

fokus istället ligga på kunskapsresultaten och förhoppningen är att dessa skall 

kunna öka ytterligare vid vårterminens avstämningar.  

 
 

Högstadiet 

Andel elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 
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Ur Kolada – Öppna jämförelser 

 

Måluppfyllelsen i samtliga ämnen i åk 9, också fördelat på pojkar och flickor, 

redovisas i helhet i bilaga 2. 

 

Förvaltningens analys 

Det dåliga resultatet för eleverna i åk 9 läsåret 2017/2018 beror sannolikt på flera 

olika samspelande faktorer: 

 Vid jämförelse mellan elevernas betyg i årskurs nio och deras resultat på 

nationella proven i svenska, matematik och engelska finns ett gemensamt 

mönster. Eleverna har generellt sett presterat bättre på de nationella 

proven än vad motsvarande betyg visar. Se bilaga 1.  

Detta faktum kommer att ligga till grund för diskussioner och analys med 

ansvariga rektorer och betygssättande lärare. 

 Kommunen har under de senaste åren tagit emot en stor andel nyanlända 

elever, större andel än många andra kommuner, och dessa elever behöver 

mer tid och fortsatt mycket stöd för att kunna nå stipulerade kunskapskrav 

för åk 9. Se bilaga 3. 

 Mycket fokus, och sannolikt även en viss oro, under läsåret hos berörda 

elever, lärare och rektorer inför omorganisationen och den därefter stora 

flytten till den nya skolan.  

 

Den taggiga profilen speglar också en viktig sak. Eftersom Kungsör har 

förhållandevis få elever om man jämför med riket som helhet så blir profilen 

taggig och det slår kraftigt mellan åren beroende på att bara några få elever 

förändrar resultatet ganska mycket. 

 

Planerade åtgärder 

 Som en åtgärd för att förbättra resultaten inleddes ett tvåårigt samarbete 

med skolverket under våren 2018. En nulägesanlys gjordes under våren 

2018. Insatser, främst i form av fortbildning, påbörjades i början av 

höstterminen 2018, dessa kommer att fortsätta under hela 2019.  

 Uppföljning av skolornas åtgärder och resultat för ökad måluppfyllse 

kommer att ytterligare intensifieras under 2019. 

 Kommunens förstelärare har fått i uppdrag att inom sina ämnesområden 

tillsammans med övriga lärare fokusera på kunskapsresultaten och 

åtgärder för att förbättra dessa. 

 

 

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

Målet har inte nåtts då enheten med nuvarande personalstatus endast har 

kunnat genomföra fyra hälsosamtal. Detta är dock ändå ett mer än de tre 

hälsosamtal som Skollagen föreskriver. 

 

4.1.5 Minst 85 % av eleverna ska tillsammans med SYV upprätta en 

individuell studieplan inom en månad efter sin skolstart. 

Målet är nått. 
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Fram till slutet av september har 234 individuella studieplaner upprättats eller 

uppdaterats. 95 % av dessa har upprättats inom de första fyra veckorna. De som 

upprättats senare beror sjukdom, semester eller att eleverna inte dykt upp på avtalade 

tider. 

 

4.1.6 Minst 80 % av skolmaten ska lagas från grunden och minst 30 % av 

råvarorna ska vara ekologiska.  

Målet att minst 80 % av skolmaten skall lagas från grunden är nått. 

Kung Karl har nått målet att minst 80 % av skolmaten skall lagas från 

grunden. Deras skolmat lagades under 2018 till 90 % från grunden.  

Under året kunde dock inte äldreomsorgen klara detta mål då en av grytorna 

som man haft på Mistelns kök gick sönder. Detta har gjort att köket inte 

klarat av att laga mat från grunden till mer än 65 %. Man har även haft svårt 

att rekrytera personal och utifrån detta har man inte haft tillräckligt med 

personal för att laga allt från grunden utan behövt ta hjälp av halvfabrikat.  

 

 Det andra målet att 30 % av råvarorna skall vara ekologiska är också nått. 

I Kung Karls kök (som lagar mat till skolorna och förskolorna i kommunen) 

var 44,8 % av råvarorna under 2018 ekologiska varav 27,9% svenska. 

Även Misteln’s kök nådde målet då 31,8 % av råvarorna var ekologiska 

varav 22,8 % svenska. 
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4.2   Nationella mål 

Många av målen för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden är 

statliga/nationella och riktade direkt till respektive verksamhet och 

verksamhetsansvarig genom skollag, läroplaner och olika kursplaner.  

 

4.2.1 Normer och värden  

Förskolan 

Förskolan i Kungsör uppfattas hålla en hög kvalitet av de allra flesta föräldrar. 

Detta märks också i den årliga föräldraenkäten som genomfördes under hösten 

2018. 

På frågan ”jag känner mig trygg att lämna mitt barn på förskolan” svarade nästan 

97 % föräldrarna att det stämmer ganska bra helt eller helt och hållet.  

 

Jag känner mig trygg att lämna mitt barn på förskolan 

 
Jag känner mig trygg att lämna mitt barn på förskolan. Ur föräldraenkäten 2018. 
 

Förvaltningens och förskolechefens analys 

Resultatet måste tolkas som att föräldrar verkligen känner sig trygga att lämna 

sina barn i förskolans verksamhet och dessutom relativt nöjda med den dagliga 

kontakten, som sker vid överlämnandet i förskolorna samt att förskolepersonalen 

på kommunens förskolor har ett professionellt bemötande och inger 

trygghetskänsla. Förskolechefen tolkar det som att det finns tillit och förtroende 

mellan personal och vårdnadshavare.  

När det gäller de som svarat stämmer inte alls/stämmer ganska dåligt skulle detta 

t.ex. kunna vara föräldrar som lämnar och hämtar sina barn under måltider eller 

andra styrda aktiviteter, då förskolepersonal inte kan ta emot på samma sätt 

eftersom de inte alltid kan lämna barnen och gå ifrån i dessa situationer. 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Stämmer
inte alls

Stämmer
ganska
dåligt

Stämmer
ganska bra

Stämmer
helt och

hållet

Vet inte

Serie1



 

 

  
 
 
   

 

 

25 

Grundskolan 

Arbetet med likabehandlingsplanen, värdegrundsarbetet och 

diskrimineringsgrunderna beskrivs i skolornas likabehandlingsplaner, 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 också ett 

systematiskt arbete för att förebygga diskriminering och kränkande behandling. 

All personal ska vara goda förebilder och ha ett genuint intresse för elevernas 

bästa. 

  

Jag känner mig trygg i skolan

 
Jag känner mig trygg i skolan. Ur elevenkäten 2018. 

 

 

Mitt barn känner sig tryggt i skolan 

 
Mitt barn känner sig tryggt i skolan. Ur föräldraenkäten 2018. 

 

För att som elev kunna prestera i skolan och nå målen är trivseln en mycket 

viktig faktor. På frågan om de trivs i skolan svarade enligt 2018 års elevenkät 87 

% av pojkarna och 85 % av flickorna att de trivs i skolan. 
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Jag trivs i skolan 

 
Jag trivs i skolan. Ur elevenkäten 2018. 

 

 

Förvaltningens och rektorernas analys  

Det är något fler elever som instämmer helt och hållet med att de känner sig 

trygga i skolan än andelen föräldrar som uppger att deras barn känner sig trygga i 

skolan. Samstämmigheten är dock större om man ser på summan av de som 

uppger att det ”stämmer ganska bra” och ”stämmer helt och hållet”. Då blir det i 

bägge grupperna ca 80 % som instämmer. 

 

 

 

4.2.2 Kunskaper 

 

Utveckling och lärande inom förskolan 

 

Självskattningen i BRUK visar att måluppfyllelsen för 2018 har ökat inom 11 

kriterier av 139, vilket gör en ökning med 7,9 %. 

Resultatet för perioden visar att 90 av de 139 kriterierna är helt uppfyllda, vilket 

motsvarar en måluppfyllelse på 64,7 %. 

 

Förskolechefen upplever att förskoleverksamheten hela tiden utvecklas och 

förändras positivt så att kvaliteten ökar. I praktiken sker detta genom att 

förskolepersonalen omvandlar teorier till praktik i större utsträckning än tidigare. 

Förskolepersonalen har generellt blivit mer medveten om sin egen och miljöns 

betydelse som förutsättning för barns lärande och utveckling. Utmaningen för 

förskolan är att väva samman omsorg, utveckling och lärande i utbildningen och 

medvetet planera och bedriva undervisning i större utsträckning genom att 

”transportsträckorna” minskar och ”kvalitetsstunderna” ökar. 

Förskolechefen upplever också att personal eftersträvar förskolemiljöer där man 

ständigt reflekterar och utvecklas i syfte att stödja arbetet med att skapa platser 

för barn att kunna utforska, upptäcka och undersöka saker. Det är också viktigt 
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att varje barn tar egna initiativ i lek och vardagliga situationer samt 

kommunicerar och samarbetar med andra barn. 

Att stanna upp och gemensamt reflektera är viktigt och betyder att barnen hinner 

fundera och förankra sina kunskaper. Bland annat upplevs det att detta har lett till 

att barnens ordförråd har ökat. 

 

I förskolans verksamhet har barn även arbetat med fonologisk medvetenhet dvs. 

att lära sig hur olika saker och fenomen låter. Barn har lärt sig att särskilja och 

känna igen olika ljud och samtidigt lärt sig vikten av att lyssna.  

Förskolepersonalen har också medvetet uppmärksammat att när de har 

högläsning så använder barn oftare rätt benämningar på saker och ting och att 

deras ordförståelse ökat samt att även intresse för högläsning ökat. 

Det har även varit framgångsrikt för barnens språkutveckling att väva ihop sång 

och rörelse. 

 

Förskolepersonalen har också arbetat med mönsterseende dvs. matematik. 

Resultatet man ser är att barn nu visar på större förståelse för olika mönster, både 

i utomhusmiljö och inomhus. 

 

Några av de större utvecklingsområdena som förskolechefen bedömer finns är: 

  IKT, det vill säga digitalisering, är ett av de större utvecklingsområden 

men som är under utveckling. Arbete med programmering tillsammans 

med barnen har också påbörjats på kommunens förskolor. 

 

 Förskolechefen upplever att man har relativt hög kvalitet i sina 

verksamheter och att personal har mycket kunskap och erfarenhet. Detta 

lyckas man också omsätta till ny praktik, men utmaningen är att få barn 

och vårdnadshavare mer delaktiga i detta kvalitetsarbete. 

 

 

Måluppfyllelse inom grundskolan. 

 

Förskoleklass 

Förskoleklassverksamhetens syfte är att ge eleverna en trygg övergång mellan 

förskola och grundskola. Med utgångspunkt i förskolans pedagogiska verksamhet 

strävar man mot skolans mål vilket även skapar en god grund för all slags vidare 

inlärning. 

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. 

 

Lågstadiet 

En positiv utveckling när det gäller resultaten på de nationella proven i svenska 

och matematik i åk 3 har skett. I svenska har trenden funnits sedan 2013 och i 

matematik sedan 2014. Kungsör har succesivt närmat sig rikssnittet. 

Dock har 2018 års resultat i matematik sjunkit något vilket också är en trend i 

hela riket. 
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Trend över resultaten på nationella proven åk 3 i matematik sedan 2010. 

                   

                          Ur Kolada – Öppna jämförelser 

               Trend över resultaten på nationella proven åk 3 i svenska sedan 2010. 

 

Ur Kolada – Öppna jämförelser 

 

Förvaltningens analys 

Resultaten i lågstadiet har succesivt förbättrats under de sista 4-5 åren. Detta 

avspeglar sig också i resultaten på de nationella proven i åk 3 i svenska och 

matematik där våra skolor närmat sig snittet av övriga kommuner. Dock finns det 

en fortsatt utvecklingspotential och resultaten borde gå att höja ytterligare ganska 

rejält. 

Tyvärr dippar resultaten för 2018 i matematik något, vilket det även gör för 

övriga skolor i landet. Troligtvis beror detta på ett för året extra svårt prov, men 

detta är något som respektive rektor tillsammans med sin personal måste 

analysera vidare. 
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Mellanstadiet  

I åk 6 nådde 71,2 % av eleverna godkända resultat i matematik och 87,8 % i svenska. 

Om man jämför utvecklingen sedan 2015 i svenska ser man att resultaten sjunkit 

fram till 2017 men att den trenden bröts under 2018.  

Störst var måluppfyllelsen i bild och slöjd 

Måluppfyllelsen i samtliga ämnen i åk 6, också fördelat på pojkar och flickor, 

redovisas i helhet i bilaga 3. 

Nu är nya organisationen på plats och inflyttningen i nya skolan klar och då kan 

fokus istället ligga på kunskapsresultaten och förhoppningen är att dessa skall 

kunna öka ytterligare vid vårterminens avstämningar. 

 

Andel elever som nått godkända betyg i åk 6 i svenska 2018. 

 
Ur Kolada – Öppna jämförelser 

 

Förvaltningens analys 

Betygsresultatet för eleverna i åk 6 var inte tillräckligt bra, även om en 

förbättring sedan 2017 i svenska är tydlig. 

En av förklaringarna kan vara att det var oroligt i åk 6 i samband med den stora 

omorganisationen under hösten 2017 då åk 4 och 5 bröts loss från Hagaskolan 

och Västerskolan och åk 6 från Kung karls skola för att därefter slås ihop till 

Kung Karl 46. Dessutom var det parallellt också stora förändringar på 

rektorssidan. Lärarnas och elevernas fokus låg mycket på omorganisationen, 

inflyttningen i den nya skolan och hur allt skulle bli. 

Nu är nya organisationen på plats och inflyttningen i nya skolan klar och då kan 

fokus istället ligga på kunskapsresultaten och förhoppningen är att dessa skall 

kunna öka ytterligare vid vårterminens avstämningar.  
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Högstadiet, resultatet för åk 9 

 

Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 

 
Ur Kolada – Öppna jämförelser 

 

 

Behörighet till gymnasieskolan för elever från årskurs 9.  

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram 

 
Ur Kolada – Öppna jämförelser 

 

Resultaten från våren 2018 visar att Kungsörs elever i årskurs 9 dippar och har en 

lägre andel som är behöriga till gymnasieskolan än vad som gäller för 

genomsnittet av eleverna i riket. 

Målet är förstås att alla elever ska vara behöriga till gymnasieskolan när de 

lämnar grundskolan. I Kungsör var det våren 2018 drygt 27 % av eleverna som 

inte var behöriga till gymnasieskolan. Kungsörs nya skola och ny 

skolorganisation bör på sikt innebära bra förutsättningar för rejäla förbättringar. 

 

Andel elever som nådde målen i årskurs 9 i respektive ämne under våren 2018 

samt uppdelat mellan pojkar och flickor visas i detalj i bilaga 2 (statistik ur 

Skolverkets statistikportal Siris).  

Generellt har flickor fortfarande lite lättare att nå målen än pojkar men 

skillnaderna är små. 

Flickorna når i större utsträckning än pojkarna målen i samtliga ämnen förutom i 

idrott- och hälsa, matematik och kemi. Men även där är skillnaderna små.  

Störst är skillnaden i svenska där flickorna till 91,2 % når målen och pojkarna till 

84,1 %, alltså en skillnad med 7,1 procentenheter. 
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Positivt är också att av samtliga elever (100 %) når målen i moderna språk, detta 

oavsett vilket av språken det gäller. 

Förvaltningens analys 

Det dåliga resultatet för eleverna i åk 9 läsåret 2017/2018 beror sannolikt på flera 

olika samspelande faktorer: 

 Vid jämförelse mellan elevernas betyg i årskurs nio och deras resultat på 

nationella proven i svenska, matematik och engelska finns ett gemensamt 

mönster. Eleverna har generellt sett presterat bättre på de nationella 

proven än vad motsvarande betyg visar. Se bilaga 1.  

Detta faktum kommer att ligga till grund för diskussioner och analys med 

ansvariga rektorer och betygssättande lärare. 

 Kommunen har under de senaste åren tagit emot en stor andel nyanlända 

elever, större andel än många andra kommuner, och dessa elever behöver 

mer tid och fortsatt mycket stöd för att kunna nå stipulerade kunskapskrav 

för åk 9. Se bilaga 3. 

 Mycket fokus, och sannolikt även en viss oro, under läsåret hos berörda 

elever, lärare och rektorer inför omorganisationen och den därefter stora 

flytten till den nya skolan.  

 

Den taggiga profilen speglar också en viktig sak. Eftersom Kungsör har 

förhållandevis få elever om man jämför med riket som helhet så blir profilen 

taggig och det slår kraftigt mellan åren beroende på att bara några få elever 

förändrar resultatet ganska mycket. 

 

Planerade åtgärder 

 Som en åtgärd för att förbättra resultaten inleddes ett tvåårigt samarbete 

med skolverket under våren 2018. En nulägesanlys gjordes under våren 

2018. Insatser, främst i form av fortbildning, påbörjades i början av 

höstterminen 2018, dessa kommer att fortsätta under hela 2019.  

 

 Uppföljning av skolornas åtgärder och resultat för ökad måluppfyllse 

kommer att ytterligare intensifieras under 2019. 

 

 Kommunens förstelärare har fått i uppdrag att inom sina ämnesområden 

tillsammans med övriga lärare fokusera på kunskapsresultaten och 

åtgärder för att förbättra dessa. 

 

 

Måluppfyllelsen inom fritidshemmen 

Under 2018 har arbetet fortsatt enligt samma intentioner som tidigare och som då 

påtalades av Skolinspektionen vid granskningen våren 2015.  

De åtgärder som succesivt nu genomförs är bland annat: 

 Planera, anordna och utvärdera aktiviteter som gör att elevernas lärande i 

skolan kan fortsätta på fritids. Detta borde hjälpa eleverna till en 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. 
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 Dokumentera elevernas lärande och utveckling på fritids som ett stöd i det 

fortsatta systematiska utvecklingsarbetet. 

 Skapat två spår för fritidshemmet på Hagaskolan där varje spår kopplas 

ihop med motsvarande spår inom grundskolan. Det kommer att finnas en 

trygghet att man är i samma spår alla år på skolan och att både elever och 

föräldrar vet vilken avdelning man sedan kommer till samt att personalen 

i de olika spåren alltid följer samma elever. 

 Fritidshemmen på Västerskolan har sedan läsårets start arbetat med utveckling av 

verksamheten där huvudfokus legat på att hjälpa eleverna att samspela och följa 

regler och där aktiviteterna varit en viktig del i fritidshemmens gemensamma mål 

inklusive det förebyggande arbetet mot kränkande behandling. 

 

 

Måluppfyllelse inom särskolan 

Samtliga externt placerade träningsskoleelever nådde uppsatta mål vid 

vårterminens slut 2018 i de fem stipulerade ämnesområdena inom träningsskolan.  

Inom grundsärskolan nådde samtliga externa elever målen vid höstterminens slut.  

 

Måluppfyllelse inom Svenska för invandrare och vuxenutbildningen 

Måluppfyllelsen inom VIVA’s alla områden är hög. En liten flexibel organisation 

med eleven i centrum, kompetent personal och ett gott bemötande är sannolikt en 

av förkaringarna till det goda resultatet. 

 

Under 2018 har i genomsnitt ca 150 elever varit inskrivna på SFI. Under 2018 

har 92 betyg utfärdats och av dem har 99 % fått betyget E eller högre. 

Inom vuxenutbildningen har 106 betyg utfärdats inom gymnasiala kurser 

(exklusive Vård- och omsorgscollege och Barn- och fritid) och här har enheten 

en måluppfyllelse på 92 %.  

84 betyg har utfärdats inom grundläggande kurser och här har man en 

måluppfyllelse på 86 %.  

Inom Vård- och omsorgscollege har enheten en måluppfyllelse på 90 %.  

Inom Barn- och fritid hade enheten en måluppfyllelse på 89 % i juni 2018. 

(Avser kurser genomförda på plats)l. 

 

 

4.2.3 Barns och elevers ansvar och inflytande 

Förskolan 

 

Självskattningen i BRUK visar att måluppfyllelsen för 2018 har ökat på 1 

kriterium av 17, vilket utgör en ökning med 5,9 %. 

Resultatet för perioden visar att 13 av de 17 kriterierna är helt uppfyllda, vilket 

motsvarar en måluppfyllelse på 76,5 %. 

 

Skolverket skriver om att känna delaktighet och kunna utöva inflytande inte bara 

är en rättighet för barn – det främjar också deras lärande och utveckling. 

 

Förskolechefen upplever att personalen uppmärksammar och bekräftar barns 

positiva handlingar medvetet i syfte att stärka barns självbild och självförtroende. 

Detta märks genom att barn oftare säger t.ex. ”jag kan”, ”jag vill”, ”stopp” och så 
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vidare. Detta har bidragit till att barn blivit tryggare, vågar mer och är delaktiga i 

fler olika sammanhang och situationer än tidigare. 

 

I förskolorna arbetas det också mer och mer tematiskt, vilket ökar möjligheten för 

att få barn delaktiga och ökar samtidigt deras lust att lära. De bjuds oftare in till 

reflektion och får uttrycka och prova sina egna tankar och idéer. Detta sker 

tillsammans med närvarande pedagoger.  

 

Förskolechefen upplever att förskolornas aktiviteter oftare planeras utifrån 

barnens intresse och behov nu än tidigare. Det betyder att barn har ett större 

inflytande på verksamheten och delaktiga.  

 

Det som behöver utvecklas är att få barnen ännu mer delaktiga i det systematiska 

kvalitetsarbete och att de oftare berättar om sitt lärande och sin utveckling i 

utvecklingssamtalen. 

 

 

 

Grundskolan 

På samtliga grundskolor i kommunen finns de formella grupperna för 

elevinflytande som t.ex. elevråd eller elevfokusgrupper, klassråd och matråd. 

Dessutom finns ett kommunövergripande elevråd som regelbundet träffas och där 

eleverna kan framföra sina åsikter och frågor direkt till kommunens politiker. 

 

Lärarna på min skola tar hänsyn till elevernas åsikter 

 
Lärarna på min skola tar hänsyn till elevernas åsikter. Ur elevenkäten 2018. 

 

Det är en marginell skillnad på flickor och pojkars svar frågeställningen. De 

flesta eleverna runt 80 % anser att lärarna tar hänsyn till deras åsikter, vilket tyder 

på att det finns en lyhördhet för elevernas synpunkter i undervisningen. 

 

Grundläggande för att man som elev skall nå målen är att man vet vad man skall 

kunna för att nå dessa. 
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Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen 

 
Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen. Ur elevenkäten 2018. 

 

79 % av pojkarna och 70 % av flickorna anser att de vet vad de skall kunna för 

att nå målen. 

Den höga andelen elever som svarat att de inte vet kan bland annat bero på 

språksvårigheter. 

 

 

 

Förvaltningens och rektorernas analys 

Även om elevernas delaktighet kan anses vara relativt god så kan den säkert öka 

ytterligare genom ett aktivt arbete från lärarna. Arbetet med att öka tydligheten i 

kommunikationen med eleverna har redan påbörjats bl.a. på Kung karl 79 och 

förhoppningen är naturligtvis att det ska bära frukt. 

De flesta elever anser att de vet vad de ska kunna i de olika ämnena för att nå 

målen, vilket kan tolkas som att lärarna informerar om syftet och målet med 

undervisningen. Men dessa siffror kan bli ännu bättre och för att öka detta 

ytterligare bör lärarna arbeta ännu mer med att förtydliga målen och vad man 

som elev skall kunna för att nå dem. 

 

Både när det gäller delaktigheten och att man som elev vet vad man skall kunna 

för att nå målen så är måluppfyllelsen störst för de yngre barnen och lägre ju 

äldre barnen blir. 

 

 

 

4.2.4 Förskola, skola och hem 

Att ha ett bra samarbete med barnens och elevernas vårdnadshavare och hem är 

en viktig framgångsfaktor för barnens och elevernas resultat och utveckling i 

förskolan och skolan. 

 

Förskolan 

På påståendet att utvecklingssamtalen gör att jag vet hur mitt barn utvecklas i 

förskolan i genomförd föräldraenkät 2018 svarar 89 % av föräldrarna att detta 

stämmer helt och hållet eller ganska bra. 
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Någon större skillnad mellan könen finns inte. 

 

 

Utvecklingssamtalen gör att jag vet hur mitt barn utvecklas i förskolan. 

 
Utvecklingssamtalen gör att jag vet hur mitt barn utvecklas i förskolan. Ur föräldraenkäten 2018. 

 

 

På påståendet om man upplever ett gott bemötande från förskolans personal är 

siffrorna mycket bra. Hela 99 % anser att detta stämmer helt och hållet eller 

ganska bra. 

 

Jag upplever ett gott bemötande från förskolans personal 

 
Jag upplever ett gott bemötande från förskolans personal. Ur föräldraenkäten 2018. 
  

Förvaltningens och förskolechefens analys 

Resultatet visar att föräldrarna i stort är mycket nöjda med personalens 

bemötande, att förskolan är öppen och välkomnande. Måluppfyllelsen är något 

högre än förra året, vilket visar att förskolepersonalen har förvaltat 

måluppfyllelsen väl. Gällande de som svarat ”vet ej”, så kan det bero på att nya 

barn skolats in i förskolan under hela höstterminen, familjer kan vara så nya i vår 

verksamhet att de inte hunnit bilda sig någon uppfattning. De har troligtvis inte 

hunnit haft utvecklingssamtal eftersom de ofta är planerade under vårterminen. 

Det kan även ev. handla om att man inte har tid att komma in en stund i förskolan 

pga. att de har sådana lämnings- och hämtningstider. Då hinner man oftast inte 

knyta någon större kontakt. 
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Grundskolan 

För att hemmet ska kunna stötta sina barn med skolarbetet på rätt sätt är det 

viktigt att man har en kunskap om hur det går i skolan och en insikt om vad som 

behöver utvecklas. Här är utvecklingssamtalen ett viktigt instrument. 

 

Utvecklingssamtalen och de skriftliga omdömena gör att jag vet hur det går för 

mitt barn och vad vi ska tänka på i framtiden 

 
Utvecklingssamtalen och de skriftliga omdömena gör att jag vet hur det går för mitt barn och vad 

vi ska tänka på i framtiden. Ur föräldraenkäten 2018. 

 

 

När det gäller våra grundskolors bemötande och välkomnande attityd är siffrorna 

bra. 

På påståendet ”jag upplever ett gott bemötande från skolan” svarar 94 % av 

flickornas föräldrar som svarat på föräldraenkäten och 93 % av pojkarnas 

föräldrar att detta stämmer ganska bra eller helt och hållet. 

Endast 6 % av flickornas föräldrar och 7 % av pojkarnas svarar att detta stämmer 

ganska dåligt eller inte alls. 

 

Jag upplever ett gott bemötande från skolan 

 
Jag upplever ett gott bemötande från skolan. Ur föräldraenkäten 2018. 
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Även föräldrarnas känsla för om våra grundskolor känns öppna och välkomnande 

är god. 

89 % av pojkarnas föräldrar och88 % av flickornas föräldrar svarar att detta 

stämmer helt och hållet eller ganska bra. 

 

Jag upplever att skolan är öppen och välkomnande 

 
Jag upplever att skolan är öppen och välkomnande. Ur föräldraenkäten 2018. 

 

 

Förvaltningens och rektorernas analys. 

När det gäller våra grundskolors bemötande och om de känns öppna och 

välkomnande så måste resultatet betraktas som bra även om vi förstås alltid kan 

utvecklas och bli bättre. 

 

4.2.5 Övergång och samverkan 

Kommunen har upparbetade rutiner för stadieövergångsarbetet mellan de olika 

stadierna och samverkar också regelbundet med andra aktörer. 

 

Mitt barns övergång från årskurs 3 till årskurs 4 kändes trygg och välplanerad 
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Mitt barns övergång från årskurs 3 till årskurs 4 kändes trygg och välplanerad. Ur 

föräldraenkäten 2018. 
 

Mitt barns övergång från årskurs 6 till årskurs 7 kändes trygg och välplanerad 

 
Mitt barns övergång från årskurs 6 till årskurs 7 kändes trygg och välplanerad. Ur 

föräldraenkäten 2018. 

 

 

Det är många föräldrar som inte är nöjda med det övergångsarbete som sker idag. 

När det gäller stadieövergången från åk 3 till 4 är 35 % av pojkarnas och 18 % av 

flickornas föräldrar mer eller mindre missnöjda. 

När det gäller stadieövergångsarbetet från åk 6 till 7 är cirka 35 % av både 

pojkarnas och flickornas föräldrar mer eller mindre missnöjda. 

 

Övergången från åk 6 till åk 7 har detta år gjorts från mentor till mentor, men båda 

organisationerna är överens om att dessa överlämningar kan och bör förbättras ytterligare. 

Här finns en klar utvecklingspotential. 

Då Kung Karl 46 och Kung Karl 79 arbetar inom samma byggnad har organisationerna 

gemensamma arbetsplatsträffar och gemensam samverkan. Man har tittat på ordningsregler 

som bör vara gemensamma och hur man kan använda sina resurser tillsammans på bästa sätt.  

 

Även övergången från åk 9 till gymnasiet planeras noga. 

Skolan ansvarar för att motivera sina elever och att öka kunskaperna om arbetsmarknaden för 

att höja motivationen hos eleverna. Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge eleverna 

förutsättningar att hantera frågor som rör val av studier och yrken.  

Studie- och yrkesvägledaren ska särskilt uppmärksamma möjligheter för elever med 

funktionsnedsättning så att de får erfarenheter fån arbetslivet. 

Eleven ställs inför valsituationer redan tidigt under sin skolgång och behöver kunskaper och 

erfarenheter som underlag för sina val. Studie- och yrkesvägledaren samarbetar också med 

lärarna i olika projekt eller på andra sätt så att information och vägledningen kopplas 

samman med undervisningen. 

 

Förvaltningens och rektorernas analys 
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När det gäller övergångsarbetet mellan de olika stadierna inom grundskolan måste dessa 

förbättras ytterligare. En god möjlighet för att lyckas bra med stadieövergångsarbetet från åk 

6 till 7 finns idag då båda stadierna, förutom eleverna i åk 4-6 i Valskog, finns på samma 

skola. 

När det gäller stadieövergången från åk 3 till åk 4 är den jätteviktig. Eleverna kommer från 

två mindre skolor, Hagaskolan och Västerskolan, och skall till den nya stora skolan Kung 

Karl. Där måste stadieövergångsarbetet planeras noga och en tydlig struktur finnas. 

Även stadieövergångsarbetet från förskolan till förskoleklass måste utvecklas. 

 

 

4.2.6 Skolan och omvärlden 

Grundskolan 

Grundskolorna i kommunen samverkar på olika sätt med övriga samhället och 

omvärlden. Bland annat samverkar elever och lärare med muséum, näringsliv och 

föreningsliv genom studiebesök, praktik eller temadagar. När det gäller de äldre 

eleverna i åk 6-9 så sker mycket av samverkan genom den under 2018 

obligatoriska PRAO’n för åk 8 och 9 och utifrån stadieövergångsplanen inför 

gymnasiet. 

 

VIVA 

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. regelbundet 

samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknad – och 

försörjning, CSN och med andra kommuner.  

När det gäller studie-och yrkesvägledningen, SYV, inom grundskolan så har det 

under året genomförts aktiviteter på samtliga F- 6 skolor i kommunen. En stor 

utmaning inom grundskolan var återinförandet av obligatorisk prao för årskurs 

åtta och nio. Här fick studie – och yrkesvägledaren på grundskolan dra ett tungt 

lass. Inom årskurs åtta och nio hade samtliga elever flera individuella 

vägledningssamtal. I årskurs 8 handlade det om ca 90 samtal i slutet av 

vårterminen 2018 och samma elever kallades på nya samtal, då i åk 9, innan jul. 

 

Förvaltningens och rektorernas analys 

Det finns många intressenter som vill in i skolans värld. Därför är det viktigt att skolan har 

ett mål när man väljer att samverka med vår omvärld och att vi säkerställer att de samarbeten 

vi väljer stämmer överens med skolans uppdrag.  

Arbetet som påbörjats med att koordinera insatserna inom det kommungemensamma 

elevrådet, Ung Företagsamhet och EU-projektet Leader med syfte att integreras i den 

ordinarie undervisningen i grundskolan. Detta kommer förhoppningsvis att kunna bidra både 

till utvecklingsarbete inom kommunen och öka samverkan med och förståelse för externa 

aktörer. 

Enheten VIVA gör ett mycket viktigt arbete ur såväl integrationssynpunkt som 

samverkanssynpunkt med en rad andra aktörer. 

Studie- och yrkesvägledningen är central och gör ett mycket viktigt och bra arbete för såväl 

elever och studeranden inom vuxenutbildningen och SFI som för elever inom grundskolans 

samtliga årskurser. 
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4.2.7 Bedömning och betyg 

Hur man bedömer elevernas utveckling och måluppfyllelse och hur betygen sätts 

är av mycket stor betydelse, både för eleven själv och ur ett rättsperspektiv. 

Då måste eleverna känna till hur det går för dem och vad som förväntas för att de 

skall nå stipulerade mål samt att de förstår varför de fått det betyg de fått. 

 

Grundskolan  
Grundläggande för att man som elev skall nå målen är att man vet vad man skall 

kunna för att nå dessa.  

 

Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena 

 
Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Ur elevenkäten 2018. 

 

När eleverna tillfrågas om de får veta vad de ska kunna för att nå målen i 

skolarbetet svarar cirka 70 % av flickorna och 79 % av pojkarna att det stämmer 

helt och hållet eller ganska bra. Cirka 10 % av pojkarna och 16 % av flickorna 

anger att det stämmer ganska dåligt eller inte alls. 

Dessa siffror är inte tillräckligt bra utan här finns utrymme för en fortsatt 

förbättring.  

Siffrorna ser ungefär likadana ut när det gäller om de får veta hur det går för dem 

i skolarbetet. 

 

Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet 
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Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet. Ur elevenkäten 2018. 

 

 

VIVA 

Enheten har under året fortsatt att utveckla sitt arbetssätt kring betyg och bedömning genom 

att arbeta mer med kollegialt lärande. Alla lärare har delats in i grupper och har haft 

pedagogiska träffar där de har analyserat varandras och sitt eget arbete och kunnat ge 

varandra stöd och tips. De har även jobbat med att få fram gemensamma tankar och ramar för 

hur arbetet kring lektionsplanering kan se ut. Där har även diskussioner kring betyg och 

bedömning förts. Man har även träffat lärare från andra kommuner och diskuterat kollegialt 

lärande.  

Arbetet med betyg och bedömning är en utvecklingsprocess som sakta men säkert går framåt. 

VIVA har jobbat olika mycket med betyg och bedömning inom de olika områden som man 

har på vuxenutbildningen i Kungsör. Lärarna som jobbar inom SFI har tagit täten och gjort 

ett omfattande reformarbete som enheten sett goda resultat av från 2015 och fram till 2018.  

Grunden till det goda resultatet är den formativa bedömningen, där eleverna har insyn och är 

medvetna om sin lärprocess på ett tydligt sätt. Eleverna vet vad som förväntas av dem och 

vad syftet med de olika uppgifterna som de arbetar med är.  

Utvecklingsarbetet inom betyg och bedömning kommer att fortsätta även under 2019. 

 

 

Förvaltningens och rektorernas analys 

Resultatet visar att flertalet elever upplever att de får återkoppling på hur deras 

utveckling ser ut i förhållande till kunskapskraven. Samtidigt visar resultatet att 

skolan kan bli ännu mycket bättre på att tydliggöra vad som krävs för att eleven 

ska nå målen. Fler elever ska kunna svara att ”det stämmer helt och hållet”. 

 

Den skriftliga enkäten som eleverna svarar på om de vet vad som krävs för att nå 

målen är också något missvisande. När man frågar eleverna kanske de inte kan 

svara i stunden men alla vet att de har fått en genomgång av som krävs för att nå 

målen och hur man ska nå dit. De har god kunskap om målen men kan kanske 

inte svara vid den stund som enkäten fylls i vad som krävs i varje enskilt ämne 

och för varje område. Man får då anta att de svarar att de inte vet/eller fått veta.  
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Det finns också vissa generella könsskillnader som måste analyseras ytterligare 

så att dessa kan jämnas ut till kommande läsår. 

  

Ett annat viktigt utvecklingsområde för kommande år är en fortsatt dialog om 

kunskapsbedömningen på våra olika grundskolor så att dessa blir likvärdiga. Men 

även bedömningen i de olika ämnena inom respektive skola behöver utvecklas. 

Det är viktigt att alla lärare har en gemensam bild av vad eleverna vid vissa 

tidpunkter förväntas kunna och vilka krav som ställs inom de olika ämnena i de 

olika åldrarna. Samtidigt måste man också säkerställa att den formativa 

bedömningen och rättningen blir likvärdig. 

På Kung Karls skola måste också samstämmigheten mellan resultaten på de 

nationella proven och betygen diskuteras. 
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4.2.8 Rektors och förskolechefs ansvar 

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, lärare och övrig personal i skolan har 

rektor och förskolechef det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas 

mot de nationella målen. Rektor och förskolechef ansvarar för att förskolans och skolans 

resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven.  

Detta medför förstås också en hel rad utmaningar för rektorerna och förskolechefen. 

 

Förskolan 

De viktigaste utmaningarna för förskolechefen under året har varit: 

 Att kunna erbjuda förskoleplats i tid och samtidigt förhålla sig till ökade 

krav på bl.a. minskade barngrupper. 

 Att rekrytera erfarna och kunniga förskollärare. 

 Att fördela resurserna efter barns olika förutsättningar och behov utifrån 

tilldelad budgetram. 

 Att förvalta och säkra höga måluppfyllelser och goda resultat. 

 Att förvalta och säkra ”vi-känslan” inom enheten med ökad delaktighet 

och arbetsglädje. 

 Att öka samarbetet med förskoleklass, skolan och fritidshemmet. 

 

Grundskolan 

Några av de största utmaningarna för rektorerna under de sista åren har varit: 

 Att inom givna ekonomiska ramar kunna utforma skolans arbetsmiljö så att eleverna 

får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva 

kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel. 

 Uppföljning och kvalitetssäkring av verksamheten. 

 Att ansvara för att eleverna når målen och bl.a. blir behöriga till gymnasieskolan. 

 Att genomföra nödvändiga förändringarna på fritidshemmen utifrån LGR 11 så att 

fritidshemmen blir stödjande till grundskolan i att få eleverna att nå målen. 

 Att ansvara för att personalen får den kompetensutveckling som behövs 

för att de ska kunna göra ett professionellt arbete. 

 Att kombinera det pedagogiska ledarskapet med administrativa uppgifter. 

 Att utveckla arbetet med en lärande organisation och en röd tråd genom alla olika 

verksamheter i kommunen. 

 Rekrytering av behörig personal samt att behålla befintlig behörig personal. 

 Att hantera den kontinuerligt stora gruppen nyanlända. 

 

Förvaltningens analys 

Ett stort ansvar vilar enligt våra styrdokument på förskolechef och rektor. 

Detta ansvar är många gånger komplext, mångfacetterat och omfattande. 

Man måste kunna leva upp till kraven som ställs i olika styrdokument inom givna 

ekonomiska ramar.  

Det är också mycket viktigt att fungerande stödfunktioner till förskolechef och 

rektorer finns så att rektor och förskolechef kan fokusera på det pedagogiska 

ledarskapet. Idag finns ett mycket bra ekonomistöd och HR-stöd men rektorerna 

anser att ännu mer administrativt stöd behövs.  

Dessutom behöver samarbetet med och stödet från externa kontakter som t.ex. 

Individ- och familjeomsorgen och BUP utvecklas ytterligare. 
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Stor del av arbetstiden för skolans personal går åt till att hantera akuta situationer, 

elever som behöver särskilt stöd, kränkningar, kränkningsanmälningar och 

utredningar. Till detta är kopplat en ökad mängd av administrativa uppgifter och 

krav. En önskvärd utveckling vore att skapa förutsättningar för både pedagogisk 

personal och ledning för ett mer proaktivt arbetssätt genom att i ännu större grad 

kunna fokusera på generell ökad måluppfyllelse, d.v.s. både på trivsel, trygghet 

och kunskapsutveckling för våra barn och elever.  

 

 

4.2.9 Centrala elevhälsan 

Sammanfattning av resultatet för den medicinska elevhälsan 

Sammanställning av resultatet för 2018 och analysen av dessa resultat visar på en god 

kvalitet i verksamheten då samtliga egenkontrollpunkter genomförts och inga 

avvikelserapporteringar gjorts. 

Verksamheten har inte heller behövt göra några riskanalyser eller Lex-Maria anmälningar. 

Några avvikelser gällande GDPR har heller inte skett under året. 

Se vidare bilaga 5 - Patientsäkerhetsberättelse för 2018. 

Skolsköterskorna har under läsåret vaccinerat 98 elever i åk 2 mot mässling, påssjuka och 

röda hund. Vårdnadshavarna till 2 elever har tackat nej till vaccination. 

Vidare har verksamheten vaccinerat 30 flickor i åk 6 mot livmoderhalscancer. 

Vårdnadshavarna till 18 elever har tackat nej. 

Verksamheten har också vaccinerat 90 elever i åk 8 mot difteri, stelkramp och kikhosta. 

Vårdnadshavarna till 5 elever har tackat nej. 

Under läsåret har också 513 hälsosamtal med för- och efterarbete genomförts enligt följande: 

 108 st. i förskoleklass  

 102 st. i åk 2  

 106 st. i åk 4  

 104 st. i åk 6  

 93 st. i åk 8 

Samtliga elever har deltagit i hälsosamtalen utom 2 st. i åk 8 som tackat nej. 

Totalt har också skolsköterskorna tagit emot 430 oplanerade besök av elever under läsåret 

varav de flesta (380 st.) i årskurserna 4-9. 

26 elever har haft inbokade besök med skolläkaren och han har också genomfört 

administrativa ärenden kring 15 andra elever. 

Sammanfattning av resultatet för den psykologiska elevhälsan 

Verksamheten har under året genomfört 24 nya psykologutredningar samt 8 

omtestningar. 

Verksamheten har också haft ca 10 handledningstillfällen till skolpersonal samt 

gjort 24 observationer i klassrumssituationer under året.  

Dessutom har ett stort antal enklare ”tipssamtal” genomförts. 

Som ett led i det förebyggande arbetet för att ge eleverna egna verktyg i vad de 

kan göra för att må bättre har 36 Yogapass med elever genomförts under ledning 

av skolpsykolog. 
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5 Personal  

Under 2018 var den genomsnittliga sjukfrånvaron inom barn- och 

utbildningsförvaltningen 5,95 %. Det innebär ingen större skillnad jämfört med 

tidigare år.  För 2017 var sjukfrånvaron 5,83 % och för 2016 var motsvarande 

värde 6,01 %. Det finns ett tydligt samband mellan sjukfrånvaron och tider på 

året när förkylningar och influensor generellt sett är som vanligast. 

 

 
Sjukfrånvaro för hela barn- och utbildningsförvaltningen under 2014, 2015 och 2018. 

 

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.  

 

 
 

Kungsörs förskolor har en mycket hög andel kompetent och utbildad personal 

men inom grundskolan har andelen behöriga lärare minskat något. 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. 

Konkurrensen mellan arbetsgivarna och det faktum att lärarhögskolorna under 

några år har haft allt svårare att rekrytera studenter till förskollärar- och 
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lärarutbildningarna innebär att kan det bli svårt att klara det framtida 

personalbehovet av behöriga lärare och förskollärare.  

6 Jämställdhetsarbete  

Jämställd är ett av de övergripande målen inom både förskolans och skolans 

verksamhet och regleras i respektive styrdokument. 

 

Jämställdhetsarbetet på förskolan – förskolechefens beskrivning över några viktiga 

punkter om hur man jobbar med jämställdhet på förskolan. 

Förskolornas verksamheter upplever jag präglas av ett gediget 

likabehandlingsarbete med mycket hög kvalitet och som grundar sig på ”allas 

lika värde” och ”respekt för varandras olikheter”.  

Med ett mer medvetet normkritiskt arbete med att motverka traditionella 

könsmönster och könsroller ges flickor och pojkar oftare samma möjligheter att 

prova på och få utveckla sina intressen oavsett kön. Barnen är mycket medvetna 

om de fysiska skillnaderna mellan en pojke och flicka och detta är inget, som 

ignoreras av förskolepersonalen, utan man pratar om likheter och olikheter. 

Förskolepersonal besvarar och bjuder in till att familjekonstellationer ser olika ut 

och att det inte finns något ”rätt” och ”fel” i detta utan att det är olika hur det ser 

ut. Vi behöver ha med oss att ”de vuxnas förhållningssätt bidrar till barnens 

uppfattningar” det är därför viktigt att vi fortsätter att reflektera, analysera och 

kritiskt granska våra egna värderingar. (Skolverkets allmänna råd). 

 

Öhman (Hissad och dissad, Margareta Öhman, 2013) skriver att språket ingår 

lika mycket i skapande av socialt och kulturellt kön som kroppar och handlingar. 

Jag upplever att förskolepersonal är mycket medvetna om detta genom att de 

kritiskt granskar sig själv och är oftare varandras ”kritiska vänner med vänliga 

ögon” gällande egna och varandras förhållningssätt, språkbruk, värderingar och 

föreställningar, som de oftare tillsammans analyserar och kopplar till 

grundläggande värden. 

 

Jämställdhetsarbetet på grundskolan – rektorernas beskrivning och ett exempel på hur 

man jobbar med jämställdhet inom grundskolan. 

Jämställdhet är ett av de övergripande mål som regleras i de styrdokument som 

styr skolans verksamhet. Alla som arbetar på Västerskolan arbetar aktivt för att 

pojkar och flickor får ett lika stort utrymme och inflytande över undervisningen. 

Jämställdhetsarbetet på skolan utgår även från vår Likabehandlingsplan. Planen 

för likabehandling syftar till att främja allas lika rättigheter oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Den syftar också till att 

förebygga och förhindra trakasserier och annan särbehandling eller kränkande 

behandling. Planen för likvärdig behandling skall vara ett levande dokument och 

ett redskap i vårt dagliga arbete på skolan. Skolans kollegium utgör teamet 

bakom arbetet med jämställdhet och likvärdig behandling, och vi är föredömen i 

vårt sätt att skapa relationer och bemöta andra, oavsett om det handlar om 

föräldrar, elever eller medarbetare. I undervisningen sker arbete med jämställdhet 

till exempel genom att läraren gör medvetna val av litteratur, film och läromedel 

ur ett jämställdhetsperspektiv och ett normkritiskt perspektiv. Läraren styr också 

indelningen av elever så att inte pojk- och flickgrupper utvecklas på fel sätt. 
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Likaså benämns aldrig leksaker, färger eller intressen på annat sätt än att de 

uppfattas som könsneutrala. 

 

 

Jämställdhetsarbetet på VIVA  

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 vi arbetar med detta står 

nedskrivet i vuxenutbildningen i Kungsörs likabehandlingsplan. Planen omfattar 

hela organisationen dvs. SFI, grundläggande vuxenutbildning, gymnasiekurser, 

VoC, Högskola – och universitetsutbildningar och uppdragsutbildningar. Under 

2018 har vi även jobbat fram en gemensam likabehandlingsplan för Kungsörs 

gymnasium, IM och vuxenutbildningen. Planen innehåller definitioner av olika 

begrepp, kartläggning av riskområden, förebyggande arbete, rutiner och 

dokumentation, förankring, utvärdering och uppföljning. Var femte vecka tar vi 

emot nya elever och då tar vi upp likabehandlingsplanen.  

 

SFI, vuxenutbildningen och samhällsorienteringen fortsätter att ta 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 

gymnasiekurser. När vi söker ny personal är vi noga med att betona att vi ser 

mångfald som en styrka och välkomnar därför sökanden med olika bakgrund.  

 

Jämställdhetsarbetet inom skolgemensamma verksamheter 

Även under 2018 hade fritidsgårdarna som mål att öka andelen flickor som 

besökte någon av dessa. Totalt sett var cirka 35 % av besökarna under året flickor 

men vid enstaka tillfällen var det upp mot 60 %. Något färre i Valskog. 

I den årliga fritidsgårdsenkäten som genomfördes i slutet på året var en tredjedel 

av de svaranden flickor. Alltså en rejäl positiv utveckling under 2018. 
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7 Arbete med hälsa- och miljö 

Som ett viktigt led i den dagliga verksamheten och i undervisningen på våra 

skolor finns miljöfrågorna med, i vissa ämnen som mer centrala moment och i 

andra mer perifert.   

 

Ett övergripande mål i läroplanen för grundskolan är: 

Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjlighet både att ta ansvar för den miljö 

de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 

övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets 

funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar 

utveckling. 

 

Förskolan har motsvarande mål: 

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 

förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. 

Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt 

till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten 

ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det 

bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. 

 

För förskolan finns det dessutom en särskild handlingsplan ”Giftfri skola och 

förskola i Kungsörs kommun” framtagen och som beslutats politiskt. 

Handlingsplanen omfattar följande fyra huvudområden: 

• Mat och livsmedel 

• Leksaker och material 

• Transporter och fordon 

• Transporter och fordon 

Ett dilemma som har uppmärksammats från förskolan är att det ibland är det svårt 

att få tag på saker och material som t.ex. madrasser och barnvagnar som uppfyller 

villkoren i handlingsplanen. 
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8 Ekonomi (resultat per verksamhet)  

Det ekonomiska resultatet för hela barn- och utbildningsförvaltningen slutade på 

ett negativt resultat, -1832 kkr. , vilket är mindre än en procent av budgeten för 

barn- och utbildningsnämnden. De största orsakerna är som tidigare nämnts att 

det öppnades en ny förskoleavdelning i början av 2018 (enligt beslut av 

kommunstyrelsen) samt att grundskolan har både fler elever och ett ökat 

stödbehov.   

 

Verksamhet  Utfall Avvikelse Årsbgt Kommentar 

Barn och utbildningsförvaltnin 223 257 -1 832 221 425   

100 Nämnd- och styrelsev 562 198 760 1 

330 Musikskola 949 106 1 055   

350 Fritidsgårdar 2 365 215 2 580 2 

407 Förskola 50 370 -1 320 49 050 3 

412 Pedagogisk omsorg 690 304 994 4 

440 Grundskola 101 448 -2 744 98 704 5 

450 Gymnasieskola 41 568 914 42 482 6 

453 Särskola 12 764 -589 12 175 7 

470 Vuxenutbildning 1 857 551 2 408 8 

510 Äldreomsorg 3 161 -381 2 780 9 

920 Gemensamma verksamheter 7 523 914 8 437 10 

 
Kommentar 

1 Lägre arvode än budgeterat 

2 Ej full nivå på verksamheten i Valskog 

3 Ny förskoleavdelning enligt beslut i KS samt ökat stödbehov 

4 Färre barn än budgeterat 

5 Fler elever samt ökat stödbehov 

6 Högre momsåterbetalning än budgeterat 

7 Fler elever än budgeterat 

8 Vakans inom gymnasial komvux 

9 Bemanning 

10 Ej aktiverad avskrivning 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  
 
 
   

 

 

51 

9 Sammanfattning och kort analys 

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. 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. 

Det som återstår är en långsiktigt hållbar lösning för förskolans lokalförsörjning.  

 

Kungsörs förskolor har en mycket hög andel kompetent och utbildad personal 

men inom grundskolan har andelen behöriga lärare minskat något. 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. 

 

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.   

 

Enligt de tillgängliga prognoserna kommer antalet invånare fortsätta att öka i 

Kungsör. Den största ökningen ser primärt ut att bli inom förskolan. På sikt 

kommer detta också att påverka grundskolan. 

 

Enligt höstens elevenkät känner sig majoriteten av eleverna trygga i skolan. Ca 

80 % av eleverna på grundskolan svarar att det stämmer ganska bra eller helt och 

hållet på frågan ”jag känner mig trygg i skolan”. Föräldrarnas uppfattning om 

detta är ungefär densamma. Även om merparten av eleverna känner sig trygga så 

måste arbetet med att skapa en trygg arbetsplats att fortsätta så länge som det 

finns elever som inte känner sig trygga i skolan. 

Förskolan får fortsatt höga värden när föräldrarna svarar på påståendet: ”Jag 

känner mig trygg att lämna mitt barn på förskolan”.  97 % av föräldrarna uppger 

att det stämmer helt och hållet eller att det stämmer till stor del. 

 

Resultaten i lågstadiet har succesivt förbättrats under de sista 4-5 åren. Detta 

avspeglar sig också i resultaten på de nationella proven i åk 3 i svenska och 

matematik där våra skolor närmat sig snittet av övriga kommuner. Dock finns det 

en fortsatt utvecklingspotential och resultaten borde gå att höja ytterligare ganska 

rejält. 

 

Betygsresultatet för eleverna i åk 6 var inte tillräckligt bra, även om en 

förbättring sedan 2017 i svenska är tydlig. 

En av förklaringarna kan vara att det var oroligt i åk 6 i samband med den stora 

omorganisationen under hösten 2017 då åk 4 och 5 bröts loss från Hagaskolan 

och Västerskolan och åk 6 från Kung karls skola för att därefter slås ihop till 

Kung Karl 46. Dessutom var det parallellt också stora förändringar på 

rektorssidan. Lärarnas och elevernas fokus låg mycket på omorganisationen, 

inflyttningen i den nya skolan och hur allt skulle bli. 
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Det dåliga resultatet för eleverna i åk 9 läsåret 2017/2018 beror sannolikt på flera 

olika samspelande faktorer: 

 Vid jämförelse mellan elevernas betyg i årskurs nio och deras resultat på 

nationella proven i svenska, matematik och engelska finns ett gemensamt 

mönster. Eleverna har generellt sett presterat bättre på de nationella 

proven än vad motsvarande betyg visar. Se bilaga 1.  

Detta faktum kommer att ligga till grund för diskussioner och analys med 

ansvariga rektorer och betygssättande lärare. 

 Kommunen har under de senaste åren tagit emot en stor andel nyanlända 

elever, större andel än många andra kommuner, och dessa elever behöver 

mer tid och fortsatt mycket stöd för att kunna nå stipulerade kunskapskrav 

för åk 9. Se bilaga 3. 

 Mycket fokus, och sannolikt även en viss oro, under läsåret hos berörda 

elever, lärare och rektorer inför omorganisationen och den därefter stora 

flytten till den nya skolan.  

 

Planerade åtgärder för att höja studieresultaten i grundskolan 

 Som en åtgärd för att förbättra resultaten inleddes ett tvåårigt samarbete 

med skolverket under våren 2018. En nulägesanlys gjordes under våren 

2018. Insatser, främst i form av fortbildning, påbörjades i början av 

höstterminen 2018, dessa kommer att fortsätta under hela 2019.  

 

 Uppföljning av skolornas åtgärder och resultat för ökad måluppfyllse 

kommer att ytterligare intensifieras under 2019. 

 

 Kommunens förstelärare har fått i uppdrag att inom sina ämnesområden 

tillsammans med övriga lärare fokusera på kunskapsresultaten och 

åtgärder för att förbättra dessa. 

 

Måluppfyllelsen inom VIVA’s (Inom enheten finns bland annat vuxenutbildning 

och svenska för invandrare) alla områden är hög. En liten flexibel organisation 

med eleven i centrum, kompetent personal och ett gott bemötande är sannolikt en 

av förkaringarna till det goda resultatet. Under 2018 har i genomsnitt ca 150 

elever varit inskrivna på SFI. Under 2018 har 92 betyg utfärdats och av dem har 

99 % fått betyget E eller högre. 

 

Målet att minst 80 % av skolmaten skall lagas från grunden är nått. 

Kung Karl produktionskök lagade under 2018 till 90 % av skolmaten från 

grunden.  

 

Det ekonomiska resultatet för hela barn- och utbildningsförvaltningen slutade på 

ett negativt resultat, -1832 kkr. , vilket är mindre än en procent av budgeten för 

barn- och utbildningsnämnden. De största orsakerna är att det öppnades en ny 

förskoleavdelning i början av 2018 (enligt beslut av kommunstyrelsen) samt att 

grundskolan har både fler elever och ett ökat stödbehov.  Antalet barn i behov av 

särskilt stöd ökar också inom förskolan. 
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10 Bilagor 

Bilaga 1. Jämförelse mellan resultat i nationella prov och betyg. 

 

Elever i åk. 9 som fått ett lägre betyg än provbetyg för ämnesprov i svenska. 

 

Ur  Kolada – Öppna jämförelser 

 

Elever i åk. 9 som fått ett högre betyg än provbetyg för ämnesprov i svenska. 

 

Ur  Kolada – Öppna jämförelser 

 

Elever i åk. 9 som fått ett lägre betyg än provbetyg för ämnesprov i matematik 

 

Ur  Kolada – Öppna jämförelser 
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Elever i åk. 9 som fått ett högre betyg än provbetyg för ämnesprov i matematik 

 

Ur  Kolada – Öppna jämförelser 

 

Elever i åk. 9 som fått ett lägre betyg än provbetyg för ämnesprov i engelska 

 

Ur  Kolada – Öppna jämförelser 

Elever i åk. 9 som fått ett högre betyg än provbetyg för ämnesprov i engelska 

 

Ur  Kolada – Öppna jämförelser 
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Bilaga 2. Slutbetyg i samtliga ämnen i årskurs nio vårterminen 2018. 

 

Grundskolan - slutbetyg per ämne i årskurs 9 

Läsåret 2017/18 
Vald organisation: Kungsör (geografiskt område), samtliga 
huvudmän 

  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 kunskapsrelaterade betygssystemet 

  
  Antal elever Totalt Flickor Pojkar 

Ämne Total Flickor Pojkar Betygs- Andel (%) Betygs- Andel (%) Betygs- Andel (%) 

        poäng med A-E poäng med A-E poäng med A-E 

Bild 93 39 54 15,2 96,8 15,4 97,4 15,1 96,3 

Engelska 98 41 57 12 75,5 11,8 75,6 12,1 75,4 

Hem och 
konsumentkunskap 93 38 55 12,2 92,5 13,2 97,4 11,5 89,1 

Idrott och hälsa 90 38 52 14,3 86,7 13,4 84,2 14,9 88,5 

Matematik 98 41 57 9,3 76,5 8,9 75,6 9,6 77,2 

Moderna språk, 
språkval 54 23 31 12,2 100 12,7 100 11,9 100 

Modersmål .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Musik 87 38 49 12,5 89,7 12,5 89,5 12,6 89,8 

Biologi 84 35 49 12 90,5 12,4 94,3 11,7 87,8 

Fysik 78 32 46 13,8 93,6 13,3 93,8 14,1 93,5 

Kemi 74 30 44 13 94,6 13,2 93,3 12,9 95,5 

Geografi 80 32 48 12,1 91,3 11,9 93,8 12,3 89,6 

Historia 83 35 48 11,1 90,4 11,2 91,4 11 89,6 

Religionskunskap 82 32 50 10,8 86,6 11,2 90,6 10,5 84 

Samhällskunskap 82 33 49 11,3 86,6 11,5 87,9 11,1 85,7 

Slöjd 94 39 55 14,3 92,6 13,7 94,9 14,7 90,9 

Svenska 78 34 44 11,2 87,2 11,7 91,2 10,8 84,1 

Svenska som 
andraspråk 20 .. .. 5,3 .. .. .. 5,4 .. 

Teknik 82 33 49 10,5 80,5 10,9 81,8 10,3 79,6 

  

Rapportbeskrivning och definitioner etc. 

Samtliga uppgifter avser elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet. Uppgifterna avser betyg före prövning. 

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. 

* Antal elever 
Antal elever respektive antal pojkar och flickor som har slutbetyg 
alternativt underlag saknas i respektive ämne. 

  

Elever som saknade godkänt betyg i alla ämnen ingår. Fram till 2012/13 
ingick inte elever som saknade godkänt betyg i alla ämnen i 
redovisningen. 
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Bilaga 3. Måluppfyllelse i samtliga ämnen i åk 6 vårterminen 2018 

 

Grundskolan - Betyg per ämne i årskurs 6 

Läsåret 2017/18 
Visar uppgifter för: Kungsör (geografiskt område), 
samtliga huvudmän 

  

Andel elever (%) med betyg A-E och genomsnittlig betygspoäng per ämne, för 
elever i årskurs 6 med betyg enligt det mål och kunskapsrelaterade 

betygssystemet. 

  

  Antal elever Andel (%) med A-E Genomsnittlig betygspoäng 

Ämne Total Flickor Pojkar Total Flickor Pojkar Total Flickor Pojkar 

Bild 103 46 57 100 100 100 13 14,7 11,7 

Engelska 104 46 58 75 84,8 67,2 10,9 11,4 10,5 

Hem- och 
konsumentkunskap . . . . . . . . . 

Idrott och hälsa 103 46 57 86,4 89,1 84,2 12,7 13,4 12,1 

Matematik 104 46 58 71,2 76,1 67,2 9,1 10,7 7,8 

Modersmål 16 .. .. ~100 .. .. 14 .. .. 

Musik 104 46 58 92,3 ~100 .. 11,4 12,5 10,5 

Naturorienterande 
ämnen (block) . . . . . . . . . 

Biologi 103 46 57 92,2 ~100 .. 11,2 12,4 10,1 

Fysik 103 46 57 92,2 ~100 .. 11,1 12,2 10,1 

Kemi 103 46 57 92,2 ~100 .. 10,8 11,5 10,2 

Samhällsorienterande 
ämnen (block) . . . . . . . . . 

Geografi 102 46 56 83,3 ~100 .. 10,2 11,7 9 

Historia 101 46 55 83,2 ~100 .. 9,8 11,5 8,5 

Religionskunskap 99 46 53 87,9 ~100 .. 10,1 11,7 8,7 

Samhällskunskap 102 46 56 86,3 ~100 .. 10,3 11,6 9,2 

Slöjd 102 46 56 100 100 100 13,1 14,4 12 

Svenska 82 40 42 87,8 100 76,2 12 15,2 8,9 

Svenska som 
andraspråk 22 .. .. .. .. . 1,6 .. . 

Teckenspråk . . . . . . . . . 

Teknik 103 46 57 94,2 ~100 .. 11,2 11,7 10,8 

  

Rapportbeskrivning och definitioner etc. 

Samtliga uppgifter avser elever i skolor med betyg enligt det mål- och 
kunskapsrelaterade betygssystemet. 

Om en resultatuppgift baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den av sekretesskäl. 
Då visas två 

prickar (..) istället för utfall. Om antalet som ej uppnått kunskapskraven är 1-4 elever, så 
visas andelen 
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som uppnått kunskapskraven (A-E) som ~100. Om en andelsuppgift för antingen pojkar 
eller flickor redovisas 

 

 

Bilaga 4. Andel nyinvandrade elever i kommunal grundskola åk. 1-9 2017 

 

Andel nyinvandrade elever i kommunal grundskola åk. 1-9 2017. Jämförelse med riket.  

Nyinvandrade elever är elever som kommit till Sverige under de senaste 4 åren 

 

 

 
Ur  Kolada – Öppna jämförelser 

 

Andel nyinvandrade elever i kommunal grundskola åk. 1-9 2017.  

Jämförelse med i storlek jämförbara kommuner. 

Nyinvandrade elever är elever som kommit till Sverige under de senaste 4 åren. 
 

 

 
Ur  Kolada – Öppna jämförelser 
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Bilaga 5 – Patientsäkerhetsberättelse 2018. 

 

Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska och 

psykologiska elevhälsan i Kungsörs kommun 

 
Avser verksamhetsår 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum och ansvarig för innehållet 
 

Kungsör 2019-01-08 

 

 

Lars-Erik Lindvall 

Verksamhetschef för den centrala elevhälsan 

 

   
Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting.  Reviderad 2017-03-01. 

 



 2 

 

 

 

Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet  
SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 § 

 

Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet är självklart att undvika alla former av tillbud och 

faktiska vårdskador. 

Det är vid de tillfällen som skolornas elever vaccineras som risken för vårdskador är som störst. Det är 

därför av största vikt att all personal som vaccinerar kommunens elever följer de riktlinjer som är 

framtagna för detta. Bilaga 8 – Vaccinationsrutiner och bilaga 9 - Hygienrutiner. All nyanställd 

personal skall introduceras i dessa rutiner av skolsköterska med medicinskt ledningsansvar. 

För att undvika att känslig information om eleverna kommer i orätta händer så sker beslut om 

behörigheten till elevhälsans journalsystem i två steg. Verksamhetschefen beställer personliga 

inloggningskort och kortläsare från leverantören (CompoGroup Medical, CGM) och skolsköterska 

med medicinskt ledningsansvar ansvarar sedan för att personen ifråga får inloggningsbehörighet i 

systemet. Detta gäller för all personal inom den centrala elevhälsan. 

All dokumentation om elever följer självklart också aktuell lagstiftning, bl.a. enligt GDPR. 

Under 2018 har inga vårdskador eller tillbud rörande vårdskador rapporterats. 

 

 

Ansvar för patientsäkerhetsarbetet och vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet.   
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 
   

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för patientsäkerhetsarbetet inom den medicinska 

elevhälsan och är den som tar emot rapporter från skolsköterskor och skolpsykolog om eventuella 

avvikelser. Avvikelserapportering bilaga 7. 

För att öka patientsäkerheten har skolsköterska med medicinskt ledningsansvar utarbetat vaccinations- 

och hygienrutiner. Bilaga 8 och 9. Samtliga skolsköterskor känner till rutinerna och arbetar utifrån 

dessa. 

 

Verksamhetschefen tillsammans med skolsköterska med medicinskt ledningsansvar ansvarar för att 

synpunkter och klagomål som kommit in hanteras och vid behov förändra arbetssättet för att förhindra 

nya klagomål eller i värsta fall att vårdskador uppstår. 

 

Verksamhetschef och skolsköterska med medicinskt ledningsansvar har ansvar för att granska och 

notera eventuella uppkomna vårdskador, informera patienten och dennes vårdnadshavare om dessa 

samt vid behov förändra rutinerna så att nya vårdskador inte uppkommer. 

Under 2018 har inga vårdskador uppkommit och det har heller inte inkommit några 

avvikelserapporter eller klagomål. 
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Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som genomförts under året 
SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §  

”Egenkontroll är systematisk uppföljning och 

utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av 

att de processer och rutiner som ingår i verksamhetens 

ledningssystem” 

 

Egenkontrollen genomförs enligt fastställda rutiner. I bilaga 5 framgår de olika områden som 

systematiskt kontrolleras, hur ofta detta sker samt vem som gör detta. 

Om brister upptäcks så lyfts detta med verksamhetschefen som i samråd med skolsköterska med 

medicinskt ledningsansvar planerar in nödvändiga åtgärder, samt tidssätter dessa, så att bristerna inte 

återupprepas. 

 

Under 2018 har följande områden kontrollerats: 

 Kontrollerat temperaturen i kylen där bl.a. vaccin förvaras. 

Kotrollerat av skolsköterska med medicinskt ledningsansvar 1 gång/v. 

Inga avvikelser finns att rapportera för 2018. 

 

 Kontrollerat förvaringen av läkemedel inkl. vaccin, samt bäst-före-datum på dessa. 

Kotrollerat av skolsköterska med medicinskt ledningsansvar 1 gång/mån. 

Inga avvikelser finns att rapportera för 2018. 

 

 Kontrollerat att läkemedelslistan och därtill hörande riktlinjer över de läkemedel 

som skolsköterska får ge är aktualiserad med skolläkaren. 

Kotrollerat av skolsköterska med medicinskt ledningsansvar i juni. 

Inga avvikelser finns att rapportera för 2018. 

 

 Kontrollerat och vid behov uppdatera rutinerna för vaccinationerna enligt bilaga 8. 

Kotrollerat av skolsköterska med medicinskt ledningsansvar i juni. 

Inga avvikelser finns att rapportera för 2018. 

 

 Kontrollerat och vid behov uppdatera hygienrutinerna enligt bilaga 9.  

Kotrollerat av skolsköterska med medicinskt ledningsansvar i juni. 

Inga avvikelser finns att rapportera för 2018. 

 

 Kontrollerat och eventuellt justera personvågarna. 

Kotrollerat av skolsköterska med medicinskt ledningsansvar i juni. 

Inga avvikelser finns att rapportera för 2018. 

 

 Kontrollerat och vid behov kalibrerat audiometrarna. 

Kotrollerat av skolsköterska med medicinskt ledningsansvar i juni. 

Inga avvikelser finns att rapportera för 2018. 

 

 Kontrollerat funktionen hos blodtrycksmanschetterna. 

Kotrollerat av skolsköterska med medicinskt ledningsansvar i juni.  

En blodtrycksmanschett konstaterad skadad och då utbytt. Inga andra avvikelser 

finns att rapportera för 2018. 
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 Kontrollerat att rätt personer fått tillgång till aktuellt journalsystem (PMO). 

Kontrollerat av skolsköterska med medicinskt ledningsansvar samt av 

verksamhetschef i samband med nyanställning. 

Inga avvikelser finns att rapportera för 2018. 

 

 Uppdaterat och kontrollerat journalsystemet mot folkbokföringsregistret. 

Kotrollerat av skolsköterska med medicinskt ledningsansvar 1 gång/mån. 

Inga avvikelser finns att rapportera för 2018. 

 

Rutiner för att identifiera risker i verksamheten 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 

För att identifiera risker i verksamheten har en rutin för att genomföra riskanalys upprättats. Bilaga 4. 

Enligt rutinen så är det antingen personalen inom den medicinska eller psykologiska elevhälsan eller 

verksamhetschefen som initierar att det finns behov av att genomföra en riskanalys.  

Det är sedan verksamhetschefen som fattar beslut om att genomföra riskanalysen och den görs alltid 

tillsammans med skolsköterskorna eller skolpsykologen. 

Under 2018 har inga riskanalyser beslutats och genomförts. 

 

Rutiner för händelseanalyser 
SFS 2010:659, 3 kap. 3§ 

Då en avvikelserapport enligt bilaga inkommit och visar på en händelse som bör utredas och eventuellt 

anmälas enligt Lex Maria påbörjas en händelseanalys.  

Det är verksamhetschefen som fattar beslut om att genomföra händelseanalysen och den görs alltid 

tillsammans med skolsköterskorna eller skolpsykologen. 

Under 2018 har inga händelseanalyser behövt genomföras och då heller inga anmälningar enligt Lex 

Maria. 

 

Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 

En särskild rutin har utarbetats för informationssäkerhet, journalhantering och 

personuppgiftshantering. Bilaga 6. 

Alla elever skall känna sig trygga i att deras personuppgifter och elevhälsans dokumentation inte 

kommer i orätta händer.  

All information och dokumentation inom den centrala elevhälsans medicinska och psykologiska del 

skall hanteras med respekt för den personliga integriteten, aktuell sekretesslagstiftning och aktuell 

lagstiftning för personuppgiftshantering (GDPR). Vid en eventuell avvikelse skall en 

avvikelserapportering göras och orsaken utredas skyndsamt. 

Alla elevjournaler (utskrifter från datajournalen i PMO) som skickas med post sker med 

rekommenderat brev och svarskvittens till den skolsköterska som skickat journalen. För att få tillstånd 

att skicka en elevjournal elektroniskt eller med rekommenderat brev behövs ett samtycke från 

vårdnadshavare, eller om eleven är myndig, från eleven själv. 

Vid gemensam vårdnad skall bägge vårdnadshavarna skriva under samtycket för att det ska vara 

giltigt. Eleven bör även tillfrågas då de i takt med stigande ålder och mognad bör göras delaktiga. 
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För att minimera risken för att någon obehörig får tillgång till journalsystemet sker åtkomst för 

nyanställda i två steg. 

Vid nyanställning av personal beställer verksamhetschefen personliga inloggningskort till de 

nyanställda medan den medicinskt ansvariga skolsköterskan ansvarar för personernas inloggning i 

journalsystemet och tilldelar personerna deras behörighet.  

All personuppgiftshantering inom den medicinska och psykologiska elevhälsan skall självklart följa 

aktuell lagstiftning (GDPR) och eventuell avvikelse skall rapporteras till datainspektionen. För att 

säkerställa att aktuell lagstiftning följs så har verksamhetschefen också tecknat ett biträdesavtal med 

leverantören av aktuellt journalsystem, CompuGroup Medical Sweden AB (CGM). 

Under 2018 har inga avvikelser rörande informationssäkerhet rapporterats. Några riskanalyser 

gällande informationssäkerhet har heller inte behövt genomföras och inte heller någon rapportering 

till datainspektionen. 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador   
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 § 

Det är verksamhetschefen som är ansvarig för samverkan och samarbete, både internt och med andra 

myndigheter. Detta gäller både den medicinska och den psykologiska elevhälsan. 

Vid vaccinationerna är man alltid två specialistutbildade sjuksköterskor för att säkerställa 

vaccinationen så att patienter inte drabbas av någon vårdskada. Bilaga 8.  

Samverkan sker också regelbundet med skolläkare, och utifrån behov även med andra medicinska och 

psykologiska instanser. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet av klagomål och synpunkter 
SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §    

Skolsköterskorna och skolpsykologen rapporterar både muntligt och skriftligt de klagomål och 

synpunker som inkommer från elever, vårdnadshavare och andra vårdinstanser direkt till 

verksamhetschefen enligt aktuell blankett för avvikelserapportering Bilaga 7. 

Under 2018 har inga avvikelser rapporterats och inga händelser eller vårdskador utretts. 

 

Sammanställning och analys 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 § 

Det är verksamhetschefen som sammanställer inkomna rapporter, klagomål och synpunkter och 

tillsammans med skolsköterska med medicinskt ledningsansvar eller tillsammans med skolpsykolog 

analyserar dessa för att kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. 

Det är också verksamhetschefen som tillsammans med all berörd personal diskuterar möjliga åtgärder 

för att förbättra verksamheten. 

Under 2018 har inga avvikelser eller klagomål rapporterats. 

 

  



6 

 

  
 
 
   

 

 

6 

Samverkan med patienter och närstående   
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Vid alla vaccinationer, hälsobesök eller hälsosamtal i skolan informeras alltid elever och 

vårdnadshavare om detta i förväg. Man uppmanar alltid till kontakt med respektive skolsköterska om 

det finns frågor eller funderingar.  

Personalen är lyhörd för elevernas önskemål om hur främst vaccinationerna ska kunna genomföras så 

de känner att de har kontroll och känner sig trygga och lugna. Skolsköterskornas kontaktuppgifter 

finns alltid med i de brev som skickas ut till elever och vårdnadshavare och kontaktuppgifterna finns 

även på Kungsör kommuns hemsida så att vårdnadshavare alltid kan ta kontakt. 

 

Sammanfattande resultat för aktuellt år 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

Sammanfattning av resultatet för den medicinska elevhälsan 

Sammanställning av resultatet för 2018 och analysen av dessa resultat visar på en god kvalitet i 

verksamheten då samtliga egenkontrollpunkter genomförts och inga avvikelserapporteringar gjorts. 

Verksamheten har inte heller behövt göra några riskanalyser eller Lex-Maria anmälningar. 

Skolsköterskorna har under läsåret vaccinerat 98 elever i åk 2 mot mässling, påssjuka och röda hund. 

Vårdnadshavarna till 2 elever har tackat nej till vaccination. 

Vidare har verksamheten vaccinerat 30 flickor i åk 6 mot livmoderhalscancer. Vårdnadshavarna till 18 

elever har tackat nej. 

Verksamheten har också vaccinerat 90 elever i åk 8 mot difteri, stelkramp och kikhosta. 

Vårdnadshavarna till 5 elever har tackat nej. 

Under läsåret har också 513 hälsosamtal med för- och efterarbete genomförts enligt följande: 

 108 elever i förskoleklass  

 102 elever i åk 2  

 106 elever i åk 4  

 104 elever i åk 6  

 93 elever i åk 8 

Samtliga elever har deltagit i hälsosamtalen utom 2 st. i åk 8 som tackat nej. 

Totalt har också skolsköterskorna tagit emot 430 oplanerade besök av elever under läsåret varav de 

flesta (380 st.) i årskurserna 4-9. 

 

26 elever har haft inbokade besök med skolläkaren och han har också genomfört administrativa 

ärenden kring 15 andra elever. 

Sammanfattning av resultatet för den psykologiska elevhälsan 

Verksamheten har under året genomfört 24 nya psykologutredningar samt 8 omtestningar. 

Verksamheten har också haft ca 10 handledningstillfällen till skolpersonal samt gjort 24 observationer 

i klassrumssituationer under året.  

Dessutom har ett stort antal enklare ”tipssamtal” genomförts. Som ett led i det förebyggande arbetet 

för att ge eleverna egna verktyg i vad de kan göra för att må bättre har 36 Yogapass med elever 

genomförts under ledning av skolpsykolog.  
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