
Sida 
1 (1)

Kallelse till barn- och utbildningsnämnden 
Tid Onsdagen den 24 februari 2021, klockan 16:00 
Plats Hellqvistsalen ordförande och tjänstemän, ledamöter och 

övriga via Teams 
Förslag till justerare Marie Norin Junttila 
Förslag till ersättare för justerare Gunilla Wolinder 
Förslag till plats och tid för justering  

Föredragningslista 
Nr Ärende Diarienummer 
 Information  
1 Informationer februari 2021 BUN 2021/8 
 Ärenden till nästa instans  
2 Årsbokslut 2020 för barn- och utbildningsnämnden BUN 2020/77 
 Ärenden till egen instans  
3 Mål för barn- och utbildningsnämnden 2021-2022 BUN 2020/134 
4 Solceller till nya förskolan BUN 2021/25 
5 Uppföljning av internkontrollplan 2020 BUN 2020/22 
6 Riskanalys och internkontrollplan 2021 BUN 2021/23 
7 Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunal vuxenutbildning BUN 2020/98 
 Anmälningsärenden  
8 Delegationsbeslut BUN 2021/10 
9 Meddelanden februari 2021 BUN 2021/9 

Angelica Stigenberg 
Ordförande

Dokumenttyp 
Kallelse 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Datum 
2021-02-17 

Sida 1 (118)



Sida 
1 (4)

Vår handläggare 
Fredrik.bergh@kungsor.se 
 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Informationer februari 2021 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Under februari månads möte informeras bl.a. om följande punkter: 

 Nuläget i budget 2021 

 Läget i arbetet med tidiga och samordnade insatser (TSI) 

 Åtgärder för att öka sysselsättningen i Kungsör 

 Lägesbeskrivning Covid-19 

 Kommungemensam fortbildning inom neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar (NPF) för rektorer, specialpedagoger och speciallärare  

 Markarbeten Björskogsskolans skolgård är snart klara för säsongen, men 
återupptas i vår då lekutrustningen till skolgården monteras 

 Den nya multiarenan på Björskogsskolan används flitigt  

 Björskogsskolans matsalen har fått nya bord och stolar 

 Resultatet av höstens elevenkät på Kung Karls skola om trivsel och 
trygghet i skolan visar att majoriteten av eleverna upplever att de är 
trygga och har studiero i skolan 

 Kung Karls skola kommer att bjuda in samtliga vårdnadshavare till 
digitala föräldramöten för respektive klass/grupp. Målet är att mötena 
ska öppna upp för en bättre samverkan med gemensamma målet – alla 
som delar samma arbetsplats ska ha en lugn, trygg och motivationshö-
jande miljö och alla elever ska känna trivsel och trygghet på skolan. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-17  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-02-17 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2021/8 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 58 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
BUN 2021/8 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Under februari noteras bl.a. följande: 
Kommungemensam fortbildning inom neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar -NPF 
Rektorer, specialpedagoger och speciallärare i Kungsörs kommun har på-
börjat en gemensam satsning för att öka kunskapen om NPF – Neuropsy-
kiatriska funktionsnedsättningar i kommunens skolor. Det handlar bland 
annat om hur man kan ge stöd åt elever med exempelvis ADHD, ADD, 
Tourettes syndrom och Autismspektrumstörning. 
Det är en kommunövergripande insats som riktar sig mot personal inom 
förskolan, grundskolan och vuxenutbildningen och arbetet kommer att pågå 
under hela 2021. Utbildningen utgår från Specialpedagogiska skolmyndig-
hetens studiepaket ”Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar” 
Syftet med insatsen är att genom kollegialt lärande öka måluppfyllelsen, 
främja skolnärvaron och den psykiska hälsan för alla barn och elever i 
Kungsörs kommun. Först ut är VIVA, där all personal inom vuxenutbild-
ningen och Kungsörs gymnasium deltar. 
 
Björskogsskolan 
På Björskogsskolans skolgård är alla markarbeten nu snart klara för sä-
songen. De kommer sedan att återupptas senare i vår, i samband med att 
lekutrustningen till skolgården monteras.  
Den nya multiarenan har blivit ett uppskattat inslag på skolgården och an-
vänds flitigt under skoldagarna. Vissa elever hinner inte mer än hem innan 
man ser dem komma tillbaka igen, för att fortsätta åka skridskor. KKTAB 
har också fått in en bra rutin gällande plogning/spolning av arenan, vilket 
underlättar en hel del för elever, idrottslärare och föräldrar. 
Dessutom har nu möblerna i matsalen bytts ut mot nya bord och stolar. 
Eleverna är väldigt nöjda med uppfräschningen och är särskilt förtjusta i att 
stolarna är upphängningsbara, vilket också underlättar för mat- och städ-
personal.  
 
Kung Karls skola, trivsel och trygghet 
Varje år genomför skolan en elevenkät avseende trivsel och trygghet i sko-
lan. I resultatet från skolenkäten som eleverna besvarade under höstterminen 
visades att majoriteten av eleverna upplever att de är trygga och har studiero 
i skolan. Men skolan vet att det ändå finns elever som har en annan upple-
velse.  
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Nu vill skolan ytterligare förbättra dialogen med föräldrarna och som ett led 
i att skapa en bra arbetsmiljö för både elever och lärare så kommer skolan 
via mejl att bjuda in samtliga vårdnadshavare till elever på Kung Karls skola 
för att delta i digitala föräldramöten för respektive klass/grupp. 
Målet är att dessa möten ska öppna upp för en bättre samverkan med ett 
gemensamt mål – att alla som delar samma arbetsplats har en lugn, trygg 
och motivationshöjande miljö. Ambitionen är förstås att samtliga elever ska 
känna trivsel och trygghet på skolan. 
Följande brev har skickats ut till samtliga föräldrar på skolan: 
”Till dig som är förälder till elever vid Kung Karls skola 
Vår gemensamma målsättning är att ha en bra arbetsmiljö för både elever 
och lärare. Varje år genomför vi en elevenkät avseende trivsel och trygghet 
i skolan. I resultatet från skolenkäten som eleverna besvarade under höst-
terminen visades att majoriteten av eleverna upplever att de är trygga och 
har studiero i skolan. Vi vet att det finns elever som har en annan upplevel-
se. Nu är vi intresserade av vad du som vårdnadshavare upplever och vill 
gärna ha en dialog med dig. 
Skolan kommer via mejl att bjuda in samtliga vårdnadshavare till elever på 
Kung Karls skola för att delta i digitala föräldramöten för respektive klass/ 
grupp. 
Vi vill med detta möte öppna upp för en bättre samverkan med ett gemen-
samt mål – att alla som delar samma arbetsplats har en lugn, trygg och 
motivationshöjande miljö. Ambitionen är att samtliga elever ska känna 
trivsel och trygghet på skolan. 
Skolans generella arbetssätt och plan för att arbeta med trivsel och trygghet 
finns i skolans likabehandlingsplan. Utöver det görs riktade insatser i olika 
klasser och grupper på skolan. Insatser som rör enskilda elever beskrivs 
dock inte av integritetsskäl. 
Vi är glada för allt engagemang och vill gärna ha en dialog med dig som 
vårdnadshavare. 
Merima Elezovic, Jennifer Sembrant, Camilla Eriksson, Fredrik Bergh” 
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Vår handläggare 
Fredrik.bergh@kungsor.se 
 
Ledningskontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Årsbokslut 2020 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till årsbokslut 2020 för 
barn- och utbildningsnämnden och överlämnar det till kommunstyrelsen för 
inarbetning i kommunens årsredovisning.  

Sammanfattning 
Det bokslut för 2020 som barn- och utbildningsförvaltningen redovisade till 
nämnden vid förra mötet har nu kompletterats.  
I dokument lämnas en redovisning av bl.a:  

 viktiga händelser 
 framtidsperspektiv 
 personal 
 jämställdhetsarbete  
 miljöarbete  
 ekonomi 
 måluppfyllelse  
 
Det ekonomiska resultatet för hela barn- och utbildningsnämnden för 2020 är 
minus 781 000 kronor om inte man bortser från möjligheten att använda 1 
miljon kronor ur resultatutjämningsresursen samt det faktum att det tidigare 
lovats att ett underskott på upp till 3 miljoner kronor på grund av minskade 
bidrag från Migrationsmyndigheten skulle hanteras i samband med bokslutet.  
 
Sammanfattningsvis är slutsatsen att barn- och utbildningsnämnden har ett 
positivt ekonomiskt resultat för budgetåret 2020. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-16 Års-

bokslut 2020 för barn- och utbildningsnämnden 
 Årsbokslut 2020 för barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-02-16 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2020/77 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 58 

Organisationsnr 
212000-2056 
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1. Ett axplock från enheterna över viktiga händelser   

Förskolan 

•  Covid -19. Fortlöpande krisarbete utifrån pandemin Covid-19 

• Ny organisation. Enhetens nya organisation trädde i kraft 1 januari 2020 med en 

övergripande verksamhetschef och 4 rektorer vilka ansvarar för och leder var sitt 

förskoleområde. 

• Barnkonventionen. Barnkonventionen är numera lag from 1 januari 2020 

• Kompetensutveckling. Fortbildning och projekt i bland annat ”Stärka förskollärare i 

deras ledarskap” och ”Skapande Skola” 

• Hälsa och arbetsmiljö. Enheten har startat en övergripande ”Hälsa- och 

arbetsmiljögrupp”, som leds av förskolans verksamhetschef där fokus är på 

arbetsglädje och att må bra. 

 

Hagaskolan 

• Covid-19. Hela skolans verksamhet påverkas ständigt av detta tillstånd där man inte 

vet läget från dag till dag. Skolan har haft tuffa perioder med nästan hälften av 

personalen borta och många aktiviteter har behövt justeras eller ställas in för att 

undvika situationer där smitta kan ske. Personalen har gjort ett stort jobb under denna 

period och de har visat en stor flexibilitet och omsorg om varandra.  

• Ny skolorganisation. Från och med läsåret 20/21 har skolan delat in läsåret i sex 

perioder innefattande 6 veckor per period. Inom varje period kommer EHT att träffa 

alla klasser och där verksamheten jobbar med en specifik kompetensutveckling och där 

extra anpassningar och åtgärdsprogram utvärderas.  

• Matematiksatsning. För att öka resultaten hos eleverna inom matematik satsar skolan 

från och med vårterminen 2020 på en ämneslärare i matematik som tillsammans med 

alla klasslärare planerar matematikundervisningen. Som ytterligare ett komplement 

genomför alla matematikundervisande lärare ”Matematiklyftet” som fortbildning ledd 

av en av skolans förstelärare. 

• Ny lektionsmodell. En av skolans förstelärare driver en kompetensutveckling i 

”Lektionsdesign” där all undervisande personal deltar. Lärarna får arbeta tillsammans 

med både struktur och innehåll samt gå igenom de olika faserna i en bra lektion.  

• Skolgårdslärare och ”lånebod”.  Från och med höstterminen 2020 har skolans 

skolgårdslärare fått utökad tid på skolgården för att kunna erbjuda styrda rastaktiviteter 

på flera raster. Man har även startat upp sin ”lånebod”. 

 

Västerskolan  

• Värdegrundstema. Västerskolan har startat läsåret med ett värdegrundstema för att 

skapa trygghet för eleverna och för att de ska lära känna varandra. Eleverna får lära sig 

mer om barnkonventionen och mänskliga rättigheter.  

• SKUA och Kooperativt lärande med fokus på matematik. Västerskolan fortsätter sitt 

arbete med SKUA och Kooperativt lärande men nu med fokus på matematik. Genom 

att eleverna samarbetar och drar nytta av varandras kunskaper är syftet att både öka 

måluppfyllelsen och elevernas sociala sammanhållning och empati.  
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• TMO. All personal har fått fortbildning i Traumamedveten omsorg, TMO, vilket hjälper och 

vägleder vuxna att förstå och möta grundläggande behov hos barn och unga som utsatts för 

allvarliga och traumatiska händelser.  

• Fortbildning av SPSM. Resurspersonalen har fått en fortbildning av Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM) om barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

som ger en grundläggande förståelse för och ökad kunskap om olika perceptuella och kognitiva 

förutsättningar.  

• Lärarledda rastaktiviteter. Skolgårdslärarna arbetar förebyggande istället för att släcka bränder 

och hjälper barnen att modifiera tveksamma lekar till något bättre istället för att förbjuda dem. 

Barnen ansvarar också för att sköta ”låneboden” enligt ett rullande schema.  

 

Björskogsskolan 

• Ny rektor. Skolan har fått en ny rektor, Kristoffer Olofsson, som ersatt Karin 

Robertson från och med starten av läsåret 2020/2021. 

• Fortbildning i Lektionsdesign. Lärarpersonalen har under vårterminen 2020 läst boken 

”Lektionsdesign”. De har sedan diskuterat boken och gett varandra tips och idéer vilket 

bidragit till ett gemensamt kollegialt lärande för all personal på skolan  

• Äventyrsdagen. En mycket uppskattad dag, ”Äventyrsdagen” genomfördes i början av 

maj.  Eleverna fick vid olika stationer i ”Skolskogen” lära sig om kroppen.  

• Mattematchen. Eleverna i årskurs 1och 2 har under vårterminen 2020 varit med i 

”Mattematchen”. Eleverna använder sina iPads när de tävlar eftersom uppgifterna finns 

på nätet. Detta år kom Björskogsskolans åk 2 på sjuttonde plats av 1617 tävlande 

klasser i Sverige.  

• Kooperativt lärande. Lärarna har under läsåret arbetat med kooperativt lärande i 

praktiken. Målet är ökad inkludering, ökad elevaktivitet, ökad måluppfyllelse samt att 

stärka elevernas sociala sammanhållning. 

 

 

Kung Karls skola (46 och 79) 

• Ny organisation. En ny inre organisation är genomförd på skolan. Samma rektor för 

både Kung Karl 46 och Kung Karl 79 samt en biträdande rektor för respektive enhet. 

• Mattefronten. En riktad insats två gånger i veckan, Mattefronten, för främst elever i åk 

9 med svårigheter i matematik. Genomförs av en extern matematikutvecklare 

tillsammans med skolans egna matematiklärare. 

• Utvecklat samarbete. Samarbetet mellan Kung Karl 46 och Kung Karl 79 som bland 

annat tidigare lett till gemensamma ordningsregler och beslut om mobilfri skola har 

fortsatt utvecklats under året. 

• Ledarskap i klassrummet. Under höstterminen avslutades utbildningsinsatsen 

”Ledarskap i klassrummet” med utgångpunkt från John Steinbergs bok med samma 

namn. Arbetet leddes av förstelärare tillsammans med arbetslagsledare.  

• Elevassistentutbildning. Skolans resurspersoner har under våren genomgått en 

utbildningsinsats tillsammans med övriga resurspersoner i kommunen. Insatsen 

genomfördes med ledning av specialpedagog på IM/VIVA. 
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VIVA 

• Covid – 19. Rekommendationerna att stänga Kungsörs gymnasium och 

vuxenutbildningen från en dag till en annan under våren fick stora konsekvenser. 

Personalen på VIVA har varit otroligt flexibla och anpassat sin undervisning utifrån 

rådande omständigheter, detta trots att vissa verktyg inte fanns på plats.  

Man kan dock se att man kommer att få en sämre måluppfyllelse på grund av covid -

19. Orsaken är att det är svårt för många elever att inte kunna få den stöttning som 

klassrumsundervisning innebär.  

• Nytt samverkansavtal. Nytt samverkansavtal med Köping kring gymnasieutbildningar 

har tecknats. 

• I augusti utökades verksamheten på IM med ytterligare en inriktning, individuellt 

alternativ. En utökning som innebär att vi kan erbjuda fler elever undervisning på plats 

i Kungsör Uppdrag i att öka sysselsättningen.  

• Ett specifikt uppdrag riktat mot samtliga elever på SFI och har startat upp med 

gruppvägledning i flera grupper med fokus på mål, motivation, självbild, 

utbildningsvägar och yrkesområden. Detta är en satsning tillsammans med 

näringslivsenheten och AF med syfte att öka sysselsättningen.  

Som ett annat led i ökad sysselsättning har undervisningen inom SFI ett fokus på 

arbetslivet och eleverna jobbar med olika yrken där de får fördjupa sig i yrken utifrån 

intresse. Trots pandemi och ökad arbetslöshet generellt i Kungsör har andelen 

arbetslösa utrikes födda minskat med 3,2 % och andelen ungdomar har minskat med 

2,7 %. Två målgrupper som verksamheterna på VIVA arbetar med dagligen. 

• En gemensam ansökan från Västra Mälardalen om statsbidrag från Skolverket för 

yrkesvux, lärlingsvux och yrkesförare till 2021 har skickats in.  

 

Skolgemensamma verksamheter 

• Covid -19. Detta har satt sin prägel på en del av enhetens verksamhet. 

Bland annat har en del av vaccinationsprogrammet senarelagts till 

höstterminen 2020 samt sammankomstbegränsningen på max 50 personer 

har även gällt på våra fritidsgårdar. Prova-på-dagen på musikskolan sker i 

höst istället för nu under våren och den årliga musikuppspelningen för 

föräldrar sänds även digitalt för att alla skall kunna se och höra denna. 

• Ferieverksamheten. Under v. 25–26 genomfördes traditionsenligt 

ferieverksamheten med 42 ungdomar i åk 8 och 9 samt 7 ledare. 

Ferieverksamheten genomfördes med egna medel.  

• Sommaren på fritidsgården. Fritidsgården har kunnat ha öppet hela 

sommaren tack vare externa medel från Sparbanken Västra Mälardalen. 

Inga egna medel finns annars för detta. Fritidsgården hade öppet tre kvällar 

i veckan hela sommaren – måndag, onsdag och fredag. I snitt besöktes 

fritidsgården då av 35 ungdomar per kväll varav 20–25 % var flickor. 

Dessutom anordnades heldagsaktiviteter där cirka 40 ungdomar deltog per 

tillfälle. 

• Elevhälsa på VIVA. Från och med höstterminen 2019 har 

Skolgemensamma verksamheter också tagit över det medicinska ansvaret 

på VIVA vilket bland annat innebär en ekonomisk besparing då tjänsten 

inte längre behöver köpas in externt. Detta fortsätter även nu under 2020. 
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2.     Framtidsperspektiv  

Omvärld 

Utvecklingen går generellt mot större krav i samhället på att alla får en högre 

utbildningsnivå. Det gäller både ungdomar och vuxna. En oönskad konsekvens är 

att många gymnasieutbildningar upplevs för krävande och att eleverna inte 

fullföljer utbildningarna. Det innebär att det blir ett ökat behov av att det 

kommunala aktivitetsansvaret erbjuder dessa ungdomar meningsfulla alternativ 

och förhoppningsvis en väg tillbaka till studier. 

 

För att lyckas få fler vuxna i arbete pågår bland annat ett samarbete mellan 

vuxenutbildningen och näringslivsenheten med syfte att anpassa 

utbildningsinsatser efter företagens behov. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har sedan lång tid tillbaka haft lägre budget och 

kostnader för både förskola och grundskola än jämförbara kommuner. De senaste 

två åren har tyvärr grundskolans måluppfyllelse också varit relativt låg. Detta är en 

stor utmaning för nämndens verksamhet. 

 

Demografi 

Enligt senaste befolkningsprognosen förväntas samtliga åldersgrupper inom 

förskola och skola att öka. Den största ökningen sker inom gymnasieskolan där 

ökningen är 4,2%, vilket direkt innebär ökade kostnader för interkommunala 

ersättningar. 

 

Arbete med planering av utformningen av den nya förskolan kring Kinnekulle 

pågår och beräknas vara klart under 2020, den kommer att ersätta förskolorna 

Västergårdarna och Kungsladugården. De lokalerna kan därefter återställas till 

bostäder. Behovet av förskoleplatser på östra delen av Kungsör återstår. Arbetet 

med detaljplanen för att möjliggöra en utbyggnad i anslutning till Malmberga 

förskola behöver fortsätta. Förutsättningarna kan möjligtvis ändras beroende på 

vilka sparåtgärder som barn- och utbildningsnämnden kan tvingas fatta beslut om. 

 

Antalet elever i grundskolan kommer enligt befolkningsprognoserna att öka 

ytterligare. Den lokalmässiga kapaciteten för att ta emot eleverna beräknas räcka 

till för Hagaskolan, Västerskolan och Björskogs skola. För Kung Karls skola är 

risken stor att lokalerna inte räcker efter år 2023. Det finns ett behov av ökade 

stödresurser bland annat i form av ytterligare en skolkurator. 

Antalet elever som är inskrivna i särskolan har ökat vilket direkt innebär ökade 

kostnader under 2020 och 2021 för interkommunala ersättningar. 

 

Ökningen av antalet nyanlända har planat ut. Det krävs dock fortfarande stora 

insatser inom grundskolan, gymnasiet och Komvux. Det behovet kommer att 

finnas kvar under flera år framåt. Det är av stor vikt både för enskilda individer 

och samhället i stort att integrationsarbetet blir bra. Det finns inte längre någon 

extern finansiering från Migrationsverket för dessa insatser, utan det måste lösas 

inom den ordinarie kommunala budgeten. 
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Prioriteringar inför 2021 

För grundskolan är den stora utmaningen att höja måluppfyllelsen samtidigt som 

resurserna minskar. Det finns ett behov av att fortsätta det utvecklingsarbete och 

kompetensutveckling som inleddes våren 2019. Samtliga insatser har som syfte att 

utveckla undervisningen och anpassa verksamheten så att resurserna används så 

effektivt som möjligt. Våren 2020 innebar tyvärr att fokus till stor del hamnade på 

annat än verksamhetsutveckling. Oro och åtgärder på grund av Coronapandemin 

överskuggade stor del arbetet under hela våren. 

 

Integration, utbildning och möjligheten till egen försörjning är viktigt oavsett om 

man är född i Sverige eller i något annat land. Komvux fyller här en viktig roll 

genom att ge människor möjligheten att påverka sin egen framtid. Det görs genom 

att Komvux tillsammans med arbetsförmedling, näringslivsenheten och 

arbetsmarknadsenheten kan erbjuda kombinationer med både studier och praktik. 

 

 

Effektivisering 

En effektivisering eller kostnadsminskning med 2% motsvarar cirka fem miljoner 

kronor. Den absolut största delen av barn- och utbildningsnämndens verksamhet är 

styrs av olika lagar. De icke lagstadgade delarna av verksamheterna är 

fritidsgårdar och musikskola, den sammanlagda totala kostnaden för dessa är cirka 

3 Mkr. Det innebär att kostnadsminskningen till största delen kommer att beröra 

förskola, grundskola och Komvux. 

 

Genom att det finns ett väl utvecklade samarbetet mellan kommunernas 

vuxenutbildningar inom KAK (Kungsör, Arboga och Köping) kan ett bredare 

urval av studiemöjligheter erbjudas till en lägre kostnad än vad annars hade varit 

möjligt.  

 

Det kan vara svårt att direkt överföra det förebyggande arbetet till kortsiktiga 

ekonomiska termer. Det finns dock mycket forskning som visar att det på lång sikt 

innebär både ekonomiska besparingar för samhället och vinster för de enskilda 

individerna genom att satsa på förebyggande arbete inom förskola, skola och 

fritidsgårdar. 

 

Ett gemensamt arbete mellan skolförvaltningarna i Kungsör, Arboga och Köping 

har initierats för att samordna användning och drift av olika IT-system för 

administration och pedagogisk verksamhet. 

Ambitionen är att det på sikt både kommer att medföra högre kvalitet och en lägre 

kostnad.    

 

Genom att utöka introduktionsprogrammet inom Kungsör gymnasieskola beräknas 

kostnadsökningen av de interkommunala ersättningarna bli cirka en miljon kronor 

lägre än vad det annars skulle ha blivit. Kungsörs gymnasieskola förväntas kunna 

ta emot eleverna utan att öka sin organisation. Detta på grund av att antalet elever 

inom ”språkintroduktion” minskar. 
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Det ekonomiska stöd för asylsökande och nyanlända som befinner sig inom 

etableringsperioden och går i grundskolan har minskar med 2,8 Mkr från 2020 till 

2021. Behovet av insatser finns dock kvar under flera år framåt. Det innebär att 

verksamhetenen får ett sparkrav på motsvarande summa om den ekonomiska 

ramen inte utökas. 

 

Integrationsenheten och SFI planerar att minska sin organisation inför 2021 och 

genomföra en effektivering som motsvarar drygt 1,1 Mkr. 
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3. Personal 

Den totala sjukfrånvaron för barn- och utbildningsförvaltningen var avsevärt högre 

än för tidigare år. Det syns tydligt på grafen nedan när direktiven för ”att stanna 

hemma vid symptom” började gälla under våren 2020.  

Årsmedelvärde: 

 
 

Sjukfrånvaro per månad 

 
 

Åldersfördelning för tillsvidareanställd personal inom barn- och 

utbildningsförvaltningen 

 
 

Under de närmaste fem åren kommer 30 personer att gå i pension. De grupperna 

som främst berörs av pensionsavgångar är lärare och förskollärare.  

Förutom de planerade pensionsavgångarna har den allmänna rörligheten på 

arbetsmarknaden ökat även inom förskola och skola. 
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4. Jämställdhetsarbete 

• Jämställdhetsarbetet är en del av förskolornas     

likabehandlingsarbete. Förskolorna har planer för att motverka 

diskriminering vilket är en del i det dagliga arbetet.  

I förskolan är man också oftare varandras ”Kritiska vänner 

 

• Jämställdhetsplaner finns på samtliga grundskolor i kommunen och dessa 

utvärderas årligen. 

 

• I Björskogsskolans och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande 

behandling är det inskrivet att personalen på skolan ska välja undervisningsmaterial ur 

ett normkritiskt perspektiv. Eleverna ska tillsammans med lärare ha möjlighet att 

diskutera hur läromedel framställer könsroller utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Alla 

vuxna på skolan ska arbeta kontinuerligt med värdegrundsfrågor och allas lika värde. 

Skolan inleder också varje läsår med två värdegrundsveckor, där hela skolan arbetar 

med och belyser frågor som tolerans, gemenskap och allas lika värde. 

 

• På Hagaskolan pågår jämställdhetsarbetet kontinuerligt och pedagogerna 

jobbar intensivt med att få bort stämplar som exempelvis ”flicksaker och 

pojksaker” när man ska leka och att man inte förutsätter att killar vill göra 

en viss aktivitet eller att tjejer vill göra en viss annan aktivitet. Man jobbar 

med normkritiska berättelser.  

 

• Västerskolans verksamhetsplan innefattar en plan för utveckling av 

jämställdhetsarbetet. Jämställdhet är också 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 

Västerskolan utgår från skolans Likabehandlingsplan. 

 

• Kung Karls skola arbetar för att integrera ett jämställdhetsperspektiv som 

ska beaktas i utbildningen. Tre inriktningsmål ska vara vägledande och 

utifrån områden som prioriterats sker uppföljning genom det systematiska 

kvalitetsarbetet.  

 

Inriktningsmål 

A. Ett jämställdhetsperspektiv ska på ett systematiskt sätt integreras i all 

utbildning 

Prioriterat område: 

- Könsmönster utifrån kunskapsresultat och analys i alla ämnen 

(Följs upp genom prov, betyg, bedömning) 

B. Utbildningen och studiemiljön är utformad så att den ger   

förutsättningar till att främja alla elevers lärande utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv. 

Prioriterade områden:  

- Könsmönster utifrån kränkningsanmälningar  

- Könsmönster utifrån elevers frånvaro (registrerade i Infomentor) 
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- Miljöns tillgänglighet utifrån ett jämställdhetsperspektiv 

C. Personal har tillräckliga förutsättningar att bedriva en 

jämställdhetsintegrerad utbildning.  

Prioriterade områden:  

- Kartläggning av kompetensutvecklingsbehov (medarbetarsamtal) 

- Granskning av skönlitteratur i åk 4–6 ur ett jämställdhetsperspektiv 

(systematisk uppföljning) 

 

• På VIVA arbetar man precis som tidigare år med jämställdhetsintegrering 

genom att kvinnor och män har samma rättigheter när det gäller att söka 

utbildningar inom vuxenutbildningen. På vuxenutbildningen arbetar elever 

och medarbetare för att alla ska behandlas lika. Bakgrunden är 

diskrimineringslagens 2 kap. 5§ om förbud mot diskriminering och 

kränkande behandling. Hur man arbetar med detta står nedskrivet i VIVA:s 

plan mot diskriminering. En plan som revideras varje år. 

 

• Fritidsgårdarna hade som mål för 2020 att kunna behålla den höga andelen flickor som 

besöker verksamheten som hade tidigare år. Detta mål nåddes då andelen flickor på 

fritidsgården var fortsatt hög under året. 
 
 

5. Miljöarbete 

• I projektet ”Skapande förskola” (genomförs med externa medel), där en 

”ateljerista” (konsult) utbildar och utmanar förskolepersonal i deras 

utbildning och undervisning används Workshops med fokus på ”Hållbar 

framtid” 

 

• Några förskolor arbetar tematiskt med ”Grön flagg” och är certifierade. När 

det gäller hållbar utveckling, så är fokus ofta på återvinning och svinn. 

Barn lär sig bland annat att återanvända material, hur man är en bra kompis 

samt att ta den mat man äter upp så att man inte kastar mat. 

 

• Miljöarbetet inom grundskolan är integrerat i skolans verksamheter och 

ingår som en viktig och naturlig del i grundskolans olika ämnen och 

verksamhet. Detta regleras i grundskolornas kursplaner. 

Dessutom är personalens arbetsmiljö en stående punkt på såväl enheternas som 

förvaltningens samverkansgrupper. 

 

• Städveckor har införts på Kung Karls skola under vårterminen 2020 där 

elever i de olika årskurserna tillsammans med lärare turas om att plocka 

skräp på skolans område.  

 

• På Hagaskolan bedrivs hälso- och miljöarbetet på skolan kontinuerligt, i 

alla klasser och på alla fritidsavdelningar. Man ser fram emot att kunna ha 

en tävling i matsalen gällande vilken årskurs som kan kasta minst mat. 
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6. Ekonomi (resultat per verksamhet), Resurser mm 

Barn- och utbildningsnämnden ekonomiska resultat 2020 
               Verksamhet Utfall Avvikelse Årsbudget Kommentar 

  244 023 -781 243 242   

100 Nämnd- och styrelsev 596 144 740 1 

330 Musikskola 961 -32 929   

350 Fritidsgårdar 2 478 -26 2 452   

407 Förskola 56 779 -137 56 642 2 

412 Pedagogisk omsorg 825 115 940   

440 Grundskola 108 570 -1 692 106 878 3 

450 Gymnasieskola 43 011 804 43 815 4 

453 Särskola 15 778 -761 15 017 5 

470 Vuxenutbildning 2 449 1 113 3 562 6 

510 Äldreomsorg 3 003 170 3 173   

600 Flyktingmottagande 2 176 -932 1 244 7 

920 Gemensamma verksamheter 7 396 454 7 850 8 

 
Kommentar    

1 Färre nämndsmöten än budgeterat 

2 Lägre lönekostnader än beräknat, pga. pandemin. Dock har kostnaderna för 
vikarier under oktober till december ökat markant. 

3 Större stödbehov än budgeterat 

4 Något färre elever än budgeterat 

5 Fler elever än budgeterat  

6 Ej tillsatta vikarier samt minskad organisation 

7 Enligt tidigare besked kommer den posten att justeras i samband med 
årsbokslutet. 

8 Ej inköpta konsulttjänster för juridiskt stöd, ej genomförd fortbildning 

 

Resultat för 2020.  

Det ekonomiska resultatet för hela barn- och utbildningsnämnden för 2020 blev -

781 tkr om inte man bortser från möjligheten att använda 1 Mkr ur 

resultatutjämningsresursen samt det faktum att det tidigare lovats att ett underskott 

på upp till -3Mkr på grund av minskade bidrag från Migrationsmyndigheten skulle 

hanteras i samband med bokslutet*. 

Sammanfattningsvis blir därför slutsatsen att barn- och utbildningsnämnden har ett 

positivt ekonomiskt resultat för budgetåret 2020. 

 

Det största underskottet blev på grundskolan vilket beror på att det var fler elever 

än budgeterat och att stödbehovet ökat.  
 

*När det gäller vuxenutbildningen är det viktigt att påminna om att stör del av verksamheten 

bedrivs med statsbidrag, vilket inte framgår av redovisningen ovan men som är i detalj är beskrivet 

i den redovisning (Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet och kostnadsnivåer) som 

presenterades för nämnden under hösten 2019. 
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Resurser 

 
På många grundskolor är det vanligt att samma personal har arbetsuppgifter inom 

både fritidshem och förskoleklass eller grundskolan. De statiska rapporterna över 

fördelningen av kostnader mellan fritidshem, förskoleklass och grundskola kan bli 

missvisande beroende på hur personalkostnaderna har bokförts inom respektive 

rektorsenhet. För att kunna göra en mer rättvis bedömning av kostnaderna för 

grundskolan så måste de beräknas tillsammans med kostnaderna för förskoleklass 

och fritidshem. 

Kostnaderna för förskolan är fortsatt lågt i kommunen. 

 
Förskolan 

Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn.  

 
Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn(N11032) Kostnad kommunal förskola (bruttokostnad minus interna 
intäkter och köp av huvudverksamhet) dividerat med antal inskrivna barn i förskola i kommunens egen regi, per 
kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande och närmast föregående år. 
Avser egen regi. Källa: SCB. 

Statistik ur KOLADA 

 

 

Förskoleklass 

 
Kostnad kommunal förskoleklass, kr/elev(N15053) Kostnad kommunal förskoleklass (bruttokostnad minus interna 
intäkter och köp av huvudverksamhet) dividerat med antal elever i förskoleklass i kommunens egen regi, per 
kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande och närmast föregående år. 
I statistiken ingår inte kostnaden för skolskjuts. Avser egen regi. Källa: SCB. 

Statistik ur KOLADA 
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Fritidshem 

 
Kostnad kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn (N13028) Kostnad kommunalt fritidshem (bruttokostnad minus 
interna intäkter och köp av huvudverksamhet) dividerat med antal inskrivna barn i fritidshem i kommunens egen regi, 
per kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande och närmast 
föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB. 

                      Statistik ur KOLADA 

 

              Grundskolan 

             Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev.  

            
                      Kostnad för kommunal grundskola åk 1–9, kr/elev(N15008) Denna statistikuppgift visar den totala kostnaden per elev  
                      för grundskola åk 1–9 för valt år. I statistiken ingår kostnader för: lokaler och inventarier, måltider, elevhälsa,  
                      undervisning, lärverktyg, utrustning och skolbibliotek, övriga kostnader, till exempel SYV-verksamhet. Skolskjuts ingår    
                      inte. Källa: SCB. 
 
                      Statistik ur KOLADA 
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7. Måluppfyllelse, prestationer och kvalitet 

 

 

7.1.  Lokala kommunala mål.  

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

utbildningsnämndens olika verksamhetsområden.  

 

 

7.1.1. Andelen barn, elever och studenter som upplever skolan som 

trygg ska öka jämfört med basåret 2017.  

 

För förskolan har tryggheten ökat sedan 2017 från en redan hög siffra. 

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

85% av vårdnadshavarna 2017 att det stämmer helt och hållet. 2020 svarade 96 % 

av flickornas föräldrar och 100 % av pojkarnas föräldrar att det stämmer ganska 

bra eller helt och hållet på påståendet ”jag känner mig trygg att lämna mitt barn på 

förskolan”. 

 

På påståendet ”jag känner mig trygg i skolan” svarade 83 % av grundskolan elever 

2017 att det stämmer helt och hållet eller till stor del. 2019 var motsvarande andel 

83 % av pojkarna och 81 % av flickorna, alltså i stort sett oförändrat.  

2020 hade en ökning skett och 84 % av pojkarna och 86 % av flickorna svarade att 

det stämmer helt och hållet eller till stor del på påståendet ”jag känner mig trygg i 

skolan” En mer detaljerad beskrivning av trygghet och trivsel finns under 

sammanfattningen av de nationella målen och punkten 7.2.1 Normer och värden. 

 

På VIVA är det 90% av kvinnorna och 86% av männen som uppger att de 

instämmer i att de trivs på skolan, vilket är en ökning från redan höga värden. 

 

Den sammanfattade bedömningen är att upplevelsen av trygghet har ökat, d.v.s. 

målet är nått. Det går åt rätt håll även om marginalen är liten. 

 

 

 

7.1.2. Andelen män som arbetar inom förskolan, ska öka jämfört 

med andelen vid basåret 2017. Förutsatt att männen har 

likvärdig kompetens som kvinnliga sökande. 

Målet är nått. Andelen män som arbetar i förskolan har ökat sedan 2017. 
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7.1.3. Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med 

basåret 2017. 

Målet är inte nått inom samtliga områden. För åk 6 har till exempel resultaten höjts 

i matematik med sänkts något i engelska.  För årskurs 9 har behörigheten till 

gymnasiets yrkesprogram minskat med 1,1% jämfört med året innan. 

En mer detaljerad beskrivning av kunskapsresultaten för respektive åldersgrupp 

finns under sammanfattningen av de nationella målen och punkten 7.2.2 

Kunskaper. 

 

Den sammanfattade bedömningen är att målet inte är nått. 

 

 

7.1.4. Alla elever ska få fyra hälsosamtal under sin tid i 

grundskolan. 

Målet har nåtts under året och 620 hälsosamtal har genomförts under läsåret med 

elever i förskoleklass, åk 2, åk 6 och åk 8.  

 

 

7.1.5. Barnkonventionen ska vara känd och implementerad i 

förskola och skola. 

Målet är nått. Barnkonventionen har implementerats i förskola och grundskola 

 

 

7.1.6. Minst 88 % (85 %) av skolmaten ska lagas från grunden och 

minst 40% (30 %) av råvarorna ska vara ekologiska 

Målet är delvis nått 

90 % av skolmaten tillagades från grunden under året.  

Cirka 37 % av råvarorna till skolmaten var ekologiska varav nästan 23 % 

ekologiska 

 

 

7.1.7. Antalet elever som läser SFI eller svenska som andraspråk i 

kombination med att de har språkpraktik ska öka jämfört 

med basåret 2017. 

Antalet elever som läser SFI eller svenska som andra språk i kombination med att 

de har språkpraktik har ökat jämfört med basåret 2017. Redan i början av året hade 

andelen elever som kombinerar språkpraktik med studier i svenska fördubblats. 

Pandemin har dock inneburit en begränsning för resten av året. 
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7.2.   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.  

 

 

7.2.1. 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 

2020. 

På frågan ”jag känner mig trygg att lämna mitt barn på förskolan” svarade 96 % av 

flickornas föräldrar och 100 % av pojkarnas föräldrar att det stämmer ganska bra 

eller helt och hållet. 

  

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

 
Ur föräldraenkäten 2020 

 

Verksamhetschefens och förvaltningens analys 

Resultatet tolkar verksamhetschefen för förskolan och förvaltningsledningen som 

att föräldrar känner sig trygga att lämna sina barn i förskolans verksamhet och 

nöjda med den dagliga kontakten, som sker vid överlämnandet i förskolorna samt 

att förskolepersonalen på har ett professionellt bemötande och demokratiskt 

ledarskap som inger trygghetskänsla. Hon tolkar det som att det finns tillit och 

förtroende mellan parter samt ett ansvarstagande i att med omtanke bry sig om 

människor.  

Genom en ökad kunskap och medvetenhet upplever verksamhetschefen att 

förskolornas personal dagligen arbetar med att lyssna in, lyssna aktivt och lyssna 

”klart” samt bemöter med respekt för individens upplevelse. 
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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”.  

 
Ur elevenkäten 2020 

 

84 % av pojkarna och 86 % av flickorna svarar att det stämmer ganska bra eller 

helt och hållet på frågan om de känner sig trygga i skolan. 10 % av både pojkarna 

och 7 % av flickor anser att detta stämmer ganska dåligt eller inte alls. 

Det är en något större andel av eleverna som anser att detta stämmer ganska bra 

eller helt och hållet jämfört med andelen föräldrar. Hos föräldrarna är samma siffra 
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”Mitt barn känner sig tryggt i skolan”.  

 
Ur föräldraenkäten 2020 

 

 

 

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 2020 års elevenkät 86 % av 

pojkarna och 84 % av flickorna att de trivs i skolan. 

Endast 1 % av både pojkarna och flickorna svarar att de inte alls trivs i skolan. 

 

”Jag trivs i skolan” 

 
Ur elevenkäten 2020   
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VIVA - Komvux och språkintroduktion 

 

”Jag trivs i skolan” 

 
Ur elevenkäten för VIVA 2020 

 

Det är 90 % av kvinnorna och 86% av männen på VIVA som uppger att de 

instämmer i att de trivs på skolan.  

 

 

”Jag känner mig trygg i skolan”.  

 
Ur elevenkäten för VIVA 2020 

 

Det är 94% av kvinnorna och 90% av männen på VIVA som uppger att de 

instämmer i att de trivs på skolan.  
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Rektors och förvaltningens analys 

Elevenkäten visar att trivseln och tryggheten är fortsatt hög. Resultatet är något 

lägre än förra året och orsaken till det kan vara att undervisningssituationen har 

skapat oro. Den digitala undervisningen begränsar möjligheterna till lärarstöd och 

kräver tillgång till både utrustning och rimlig lärmiljö. Något som inte var 

självklart under pandemins början. 

 

Fritidsgården 

Tryggheten på våra fritidsgårdar var mycket hög 2019 enligt den då genomförda 

fritidsgårdsenkäten. På frågan om man känner sig trygg på fritidsgården svarade då 

samtliga, 100 %, av både pojkar och flickor att det stämmer helt eller delvis. Ingen 

svarade att det stämmer dåligt eller inte alls. 

Även trivseln på fritidsgårdarna är stor hos våra besökande ungdomar. På 

påståendet ”Jag trivs på fritidsgården” svarade samtliga, alltså 100 %, av både 

flickor pojkar att detta stämmer helt eller delvis i 2019 års enkätundersökningen 

vilken genomfördes under senhösten 2019 på fritidsgårdarna.  

 

Tyvärr gick inte den årliga fritidsgårdenkäten inte att genomföra under 2020 då        

Covid -19 tvingade fram en stängning av fritidsgårdarna. Enkäten genomförs 

annars traditionsenligt i slutet på höstterminen men då hade ju fritidsgårdarna 

hunnit stänga. 
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Rektorernas och förvaltningen analys av trivsel och trygghet 

84 % av pojkarna och 86 % av flickorna på grundskolan svarar att det stämmer 

ganska bra eller helt och hållet på frågan ”jag känner mig trygg i skolan” och 10 % 

av både pojkarna och endast 7 % av flickorna anser inte detta. 

Föräldrarnas uppfattning om detta ligger dock lite lägre; 80 % av såväl pojkarnas 

som flickornas föräldrar anser att deras barn känner sig trygga i skolan. 

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. 

I samtliga lärmiljöer ska eleverna känna sig trygga vilket även innefattar raster, 

luncher och andra aktiviteter som sker utanför skolan. Samtliga undervisande 

lärare behöver aktivt och kontinuerligt att arbeta för att skapa trygga lärmiljöer.  

En inventering hos eleverna var, vad, när otrygghet upplevs har gjorts.  En mer 

strukturerad rastverksamhet har påbörjats bland kommunens grundskolor för att 

öka känslan av trygghet för eleverna. Det arbetet har genomförts under 2020 och 

kommer att fortsätta under 2021. 

 

På Kung Karl skola har också ett arbete med ”kamratstödjarverksamhet” påbörjats. 

Syftet är att fler ska bli involverade i att bidra till bra stämning på skolan. Genom 

att vara observanta på hur eleverna upplever sin situation och föreslå förbättringar 

som tillsammans med skolans ledning och personal kan genomföras för att öka 

trivsel och trygghet. 

 

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

faktor När det gäller trivseln i våra skolor så är det 86 % av pojkarna och 84 % av 

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

ganska bra siffra då skolan innebär både höga krav och en mängd olika 

personkontakter vilket många barn och elever har svårt för. 

Endast 8 % av eleverna säger att de trivs ganska dåligt eller inte alls. Detta är en 

förbättring jämfört med föregående år.  

   

För att studiero och trygghet i klassrummet ska öka har också en 

kompetensutvecklingsinsats för samtliga lärare genomförts, med syfte att få en 

gemensam syn kring uppstart och avslut av lektionerna. Då det är vanligt att 

eleverna har olika lärare i olika ämnen behöver lärarna ha en tydlig struktur kring 

uppstart och avsluta av lektionerna för att öka tryggheten för eleverna. Detta gäller 

särskilt för de äldre eleverna. 

 

Samtliga resultat för trivsel och trygghet har bibehållits eller förbättrats. De 

genomförda insatserna verkar ha haft positiv påverkan. 
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Genomförda åtgärder för att höja måluppfyllelsen när det gäller trivsel och 

trygghet 

 

• 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 har fortsatt under hela 2019. En analys och 

bedömning av insatserna gjordes av rektorsgruppen under hösten 2019. Då 

beslutades att åtgärderna ska fortsätta under hela 2020 vilket också skedde. 

 

• Uppföljning av skolornas åtgärder och resultat för ökad måluppfyllelse 

har fortsatt under 2020.  

 

• Fortsatta uppföljnings- och dialogmöten mellan kommunens skolledare och 

barn- och utbildningsnämndens presidium har skett under året. 

 

• På Kung Karl skola har också ett arbete med ”kamratstödjarverksamhet” 

påbörjats. Syftet är att fler ska bli involverade i att bidra till bra stämning 

på skolan. Genom att vara observanta på hur eleverna upplever sin 

situation och föreslå förbättringar som tillsammans med skolans ledning 

och personal kan genomföras för att öka trivsel och trygghet. 

 

• Beslutet om ”mobilfri” grundskola har slagit väl ut och planeras att 

fortsätta även under kommande läsår. 

 

• Efter nulägesanalys och trygghetsvandring på Kung Karls skola har 

kameror installerats på utvalda platser inom skolan. 

 

• En förvaltningsgemensam fortbildning om strukturerad rastverksamhet har 

genomförts under våren 2020. 
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7.2.2. Kunskaper 

 

Utveckling och lärande inom förskolan 
 

Verksamhetschefen och förvaltningens analys 

Verksamhetschefen upplever att förskolan förvaltat den höga måluppfyllelsen 

sedan förra året väl.  Man bygger fortsatta goda relationer och respekterar andras 

upplevelser vilket verksamhetschefen upplever bidrar till en tillitsfull dialog och 

ett gott samarbete. 

En utmaning är att få barn och vårdnadshavare mer delaktiga i kvalitetsarbetet. 

 

Förskolans behov av ökad ekonomisk ram kvarstår och ökar dessutom 

kontinuerligt eftersom kraven på förskolan ökar, färre statsbidrag går att söka och 

efterfrågan på förskoleplatser ökar hela tiden. 

 

Verksamhetschefen upplever också att IKT, dvs. digitalisering, är ett av de större 

utvecklingsområden men som ändå är under utveckling. Arbetet med 

programmering tillsammans med barn har påbörjats på förskolorna, men även 

detta är i utvecklingsfasen. 

 

Verksamhetschefen upplever att förskoleverksamheterna har utvecklats positivt 

under året och att kvaliteten ökat i praktiken genom att förskolepersonalen 

omvandlat teorier till praktik i större utsträckning än tidigare. Hennes bild är att 

förskolepersonal generellt blivit mer medveten om sin egen och miljöns betydelse 

för vilka förutsättningar som ges i barns lärande och utveckling.  
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Kunskapsresultat åk F-3 läsåret 2019/2020, Hagaskolan 
 

Måluppfyllelsen inom förskoleklass 

Förskoleklassverksamhetens syfte är att ge eleverna en trygg övergång mellan 

förskola och grundskola. Med utgångspunkt i förskolans pedagogiska verksamhet 

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

inlärning. Sedan hösten 2018 är förskoleklass obligatorisk och 2019 blev även 

kartläggningen i svenska och matematik obligatorisk att genomföra, vilket hjälper 

skolorna att tidigt kunna sätta in stöd och rätt resurser. Det nya 

kartläggningsmaterialet ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken” från Skolverket 

används redan. Detta material blev obligatoriskt att använda från den 1 juli 2019. 

 

På Hagaskolan kan man se stora vinster med att man nu har lärare från 

förskoleklass, som följer med barnen upp till åk 3. I höstas kunde nästan alla i åk 1 

redan läsa när de började och kontrasten mellan förskoleklass och skola blir inte 

lika stor. Dessutom minskar risken att eleverna får jobba med samma material eller 

samma teman både i förskolan, förskoleklass och åk 1, vilket i forskning har visat 

sig ganska vanligt. Utöver detta ser man en stor vinst i att eleverna känner sin 

lärare och vårdnadshavare är också trygga med densamma.  

 

Resultat samt rektors analys åk 1 

I denna årskurs har de också börjat med Singaporematte och alla elever når målen i 

matematik. Nästan alla elever når målen i svenska, i de få fall där målen inte nås 

finns det speciella omständigheter. Flera av eleverna som har SvA (Svenska som 

andraspråk) når målen i denna årskurs och det beror mycket på att flera av dem 

varit i Sverige länge, gått i förskolan och haft med sig svenskan in i skolan. Sex 

elever i åk 1 når inte målen i SvA. 

 

Måluppfyllelse: 

• Matematik - 92% av eleverna i åk 1 når godkänt eller högre i matematik. 

• Svenska - 95% av eleverna i åk 1 når godkänt eller högre i svenska.  

• SvA - 50% av eleverna i åk 1 når godkänt eller högre i SvA 

 

Resultat samt rektors analys åk 2 

Detta är skolans första årskull som haft samma lärare från förskoleklass och det 

som utmärker resultatet är att de allra flesta eleverna når målen i matematik. I 

denna årskurs arbetar lärarna med ”Singaporematte” som är en metod som hela 

skolan genomför nästa läsårs. I svenska finns det fler elever som inte når målen. 

En orsak till att de inte når målen är hög frånvaro och språkstörning. Även i denna 

årskurs är det för många av skolans SvA-elever som inte når målen och det beror 

mycket på att flera av eleverna inte varit i Sverige så många år.  

 

Måluppfyllelse: 

• Matematik - 98% klarar godkänt eller högre i matematik 

• Svenska - 89% klarar godkänt eller högre i svenska 

• SvA - 44% av eleverna klarar godkänt eller högre i SvA 
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Resultat samt rektors analys åk 3 

Skolan har jobbat mycket med matematik under både våren och hösten 2020 och 

det har gett positiva resultat. I svenska når nästan alla elever ett godkänt resultat 

och några även högre. Detta tyder på att den undervisning man lagt upp i svenska 

fungerar bra för eleverna med svenska som modersmål. Detta arbetssätt har höjt 

deras resultat. Dock har arbetssättet inte påverkat eleverna med annat modersmål 

lika tydligt. Det är fortfarande för många elever som inte når målen i SvA. 

Orsaken är att eleverna i åk 3 som läser SvA inte har varit så länge i Sverige och 

att flera av dem har knappt gått i skola innan.  

Skolan har satsat mycket på intensivläsning för de elever som ännu inte kommit 

igång fullt ut med läsning och läsförståelse och även om en stor utveckling har 

skett så har de inte riktigt kommit till mål än.  

 

Måluppfyllelse: 

• Matematik - 94% av eleverna klarar godkänt eller högre 

• Svenska - 95% av eleverna klarar godkänt eller högre 

• SvA - 55% av eleverna klarar godkänt eller högre i SvA 

• Engelska - 100% av eleverna klarar godkänt eller högre 

 

 

Kunskapsresultat åk F-3 läsåret 2019/2020, Västerskolan 

 
Måluppfyllelsen inom förskoleklass 

Förskoleklassverksamhetens syfte är att ge eleverna en trygg övergång mellan 

förskola och grundskola. Med utgångspunkt i förskolans pedagogiska verksamhet 

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

inlärning. Sedan hösten 2018 är förskoleklass obligatorisk och 2019 blev även 

kartläggningen i svenska och matematik obligatorisk att genomföra, vilket hjälper 

skolorna att tidigt kunna sätta in stöd och rätt resurser. Det nya 

kartläggningsmaterialet ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken” från Skolverket 

används redan. Detta material blev obligatoriskt att använda från den 1 juli 2019. 

 

Resultat samt rektors analys åk 1 

Resultatet för åk 1 visade att de flesta elever når målen i alla ämnen. Anpassningar 

är gjorda för att alla elever ska få så bra förutsättningar för inlärning som möjligt. I 

klasserna arbetar två lärare, en resurs och en studiehandledare på deltid.  

Att skriva sig till läsning på Ipads har varit en mycket bra åtgärd för att förbättra 

resultaten. Det har speciellt stärkt elever med svårigheter. Eleverna har utvecklats 

mycket i både skrift och tal. Samarbetsförmågan och glädjen att lära har 

stimulerats. Speciallärare har arbetat enskilt med några elever som ännu inte 

kommit så långt i läsning och skrivning.  
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Resultat samt rektors analys åk 2 

Några få elever uppnår inte kunskapskraven i matematik pga. varierande problematik, såsom 

otillräckliga språkkunskaper och koncentrationssvårigheter. Skolan arbetar därför med  

olika åtgärder och anpassningar som innefattar undervisning i mindre grupp, nivåanpassad 

undervisning, specialpedagogiskt stöd, studiehandledning på modersmålet, anpassat läromedel 

samt i vissa fall förberedelse hemma i samråd med vårdnadshavare. 

Två pedagoger och en resurs har arbetat i klassen vilket varit mycket bra då det är flera elever 

i klasserna som behöver extra anpassningar i undervisningen. Detta har även möjliggjort 

delning av klassen i tre grupper och det har visat sig vara mycket framgångsrikt. Det har blivit 

en positiv inlärningsmiljö där fler elever har vågat ta plats. Speciallärare har arbetat med 

elever med svårigheter i läs- och skrivinlärningen. Eleverna jobbar individanpassat, men med 

samma innehåll.  

 

Resultat samt rektors analys åk 3 

 
Statistik ur Infomentor 

 

Lärarna följer ständigt upp elevernas individuella utvecklingsplaner och eleverna ges 

möjlighet att arbeta utifrån sina egna utvecklingsmål på bland annat IUP-lektioner. Extra 

anpassningar görs som till exempel hörselkåpor, skärmväggar, möjlighet att skriva på iPad 

istället för med penna och möjlighet att arbeta i matematikgrupp med färre elever.  

Skolan har under hösten arbetat med ett kartläggningsmaterial i matematiken där delar av 

matematikundervisningen sedan planeras utifrån vad som kommer fram i kartläggningen. 

Kooperativt lärande innefattar positiv respons till varandra, att lyfta bra saker och att lyssna 

aktivt på varandra. Detta ger eleverna direktåterkoppling på deras arbeten samt positiv respons 

för att stärka eleverna.  

Skolan har satsat mycket på intensivläsning för de elever som ännu inte kommit igång fullt ut 

med läsningen och läsförståelse. Lästräning med speciallärare, studiehandledning, 

läsförståelseträning med klasslärare, placering i klassrummet och begreppsträning med 

modersmålslärare. 

Kommun: Kungsör
Skola: Västerskolan
Läsår: 2020-2021

Årskurs: 3
Termin: Ht år 3
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För att höja kunskapsnivån i matematik har en förstelärare anställts i kommunen med uppdrag 

att utveckla undervisningen i ämnet. Inom försteläraruppdraget ingår det att ta ansvar för och 

leda det kollegiala lärandet i samråd med skolledningen inom olika utvecklingsområden som 

definieras i skolans systematiska kvalitetsarbete. En tjänst som förstelärare innebär också ett 

stärkt uppdrag med ökade krav på att utveckla sin egen undervisning, att följa med i 

skolforskning samt att sprida kunskap och att vara aktiv i det kollegiala samtalet för att utmana 

och stödja kollegor.  

Lärarna har också arbetat med formativ bedömning i undervisningen, det vill säga att 

förtydliga och hjälpa eleverna att förstå lärandemål och bedömningskriterier och att skapa 

situationer som gör lärandet synligt.  

 

 

Kunskapsresultat åk F-3 läsåret 2019/2020, Björskogsskolan 
 

Måluppfyllelsen inom förskoleklass 

Förskoleklassverksamhetens syfte är att ge eleverna en trygg övergång mellan 

förskola och grundskola. Med utgångspunkt i förskolans pedagogiska verksamhet 

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

inlärning. Sedan hösten 2018 är förskoleklass obligatorisk och 2019 blev även 

kartläggningen i svenska och matematik obligatorisk att genomföra, vilket hjälper 

skolorna att tidigt kunna sätta in stöd och rätt resurser. Det nya 

kartläggningsmaterialet ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken” från Skolverket 

används redan. Detta material blev obligatoriskt att använda från den 1 juli 2019. 

 

På Björskogsskolan har man inför detta läsårköpt in tre Ipads till förskoleklassen 

för att de bättre ska kunna möta de krav som ställs på en varierad och stimulerande 

inlärningsprocess. Målet är att ytterligare underlätta och överbrygga steget mellan 

förskoleklass och årskurs 1. 

 
Resultat samt rektors analys åk 1 

Resultaten från läsåret 19/20 visar att några få elever riskerar att inte uppfylla 

kraven i matematik och svenska. I samma ämnen visar ett par elever, i varje ämne, 

på mer än godtagbara kunskaper.  

Skolan kommer, under kommande läsår, att lägga extra resurser på att stärka 

kunskapsinhämtningen i just dessa två ämnen. 

 

Resultat samt rektors analys åk 2 

I en jämförelse med föregående termin så ser man att läget har förbättrat sig i 

matematiken, där alla elever ser ut att nå målen. Samtidigt så går det marginellt 

sämre i svenska. I engelskan är flera elever som har mer än godtagbara kunskaper 

och endast någon som riskerar att inte nå målen. 
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Resultat samt rektors analys åk 3 

 

 
Statistik ur Infomentor 

 

 

Under vårterminen 2020 ser man att tre elever riskerade att inte uppnå kraven. 

Detta samtidigt som antalet mer än godkända elever i matematik har ökat med en 

elev sedan föregående termin. 

Däremot så har antalet elever med mer än godtagbara kunskaper i något ämne ökat 

från 5 till 11stycken, varav tre i just matematik. 

 

 

Förvaltningens analys 

Det strukturerade arbete som genomförs på kommunens lågstadieskolor verkar ge 

positiva effekter. Då de nationella proven inte har kunnat genomföras i Sverige 

under 2020 på grund av pandemin finns det inte något nationellt resultat att ha som 

referens. 
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Kunskapsresultat åk 4–6 läsåret 2019/2020, Kung Karl 46 
 

Bedömning av kärnämnena hos åk 4 

• Matematik - av 89 elever är det 24 som riskerar att inte uppfylla kunskapskraven 

• Svenska - av 63elever är det 11 som riskerar att inte uppfylla kunskapskraven 

• Svenska som andraspråk - av 13 elever är det 3 som riskerar att inte uppfylla 

kunskapskraven 

• EN - av 84 elever är det 24 som riskerar att inte uppfylla kunskapskraven 

 

Bedömning av kärnämnena hos åk 5 

• Matematik - av 94 elever är det 7 som riskerar att inte uppfylla kunskapskraven 

• Svenska - av 76 elever är det 8 som riskerar att inte uppfylla kunskapskraven 

• Svenska som andraspråk - av 10 elever är det 5 som riskerar att inte uppfylla 

kunskapskraven 

• Engelska - av 94 elever är det 11som riskerar att inte uppfylla kunskapskraven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fördelning av betyg per ämne åk 6 

Kommun: Kungsör 
Skola: Kung Karl 46 
Läsår: 2019–2020 
Årskurs: 6 
Termin: Vårtermin åk 6 

Ämne A B C D E F - Total 

Bild 3 14 27 18 24 3  89 

Biologi   7 18 16 36 11 1 89 

Engelska 8 7 18 12 22 22 2 91 

Fysik 4 14 12 11 32 15 1 89 

Geografi  6 20 15 35 10 1 87 

Historia   15 18 15 29 12 1 90 

Idrott och hälsa 21 16 22 3 5 21 2 90 

Kemi   5 15 14 35 19 1 89 

Matematik 8 9 18 21 19 16  91 

Moderna språk inom ramen för språkval 2 11 15 22 17 10   77 

Modersmål 4 3 2 1    10 

Musik 1 13 15 19 17 21 2 88 

Religionskunskap  1 28 14 33 10 3 89 

Samhällskunskap   5 25 14 29 15 1 89 

Slöjd  12 15 19 39 5  90 

Svenska 1 15 11 17 17 17   78 

Svenska som andraspråk   1 1 4 6 1 13 

Teknik     14 17 33 24 1 89 

Sida 37 (118)



 

 

 

  
   

 

 

 

31 

Sammanfattande resultat åk 6 

• Engelska - 74 % av eleverna har betyg A-E 

• Matematik - 82% av eleverna har betyg A-E.  

• Svenska - 78% av eleverna har betyg A-E.  

• Svenska som andraspråk - 46% av eleverna har betyg A-E. 

 

Matematik i åk 5 och engelska i åk 6 är de kärnämnen som måste ses över  

och där pedagogerna behöver analysera kunskapsresultaten mer ingående.  

 

 

Måluppfyllelse inom fritidshemmet  

Fritidsverksamheten på Kung Karl 46 har en inskriven och en öppen verksamhet 

efter skolan och under skolans lov. Verksamheten är ett komplement till elevernas 

arbete i skolan i syfte att öka eleverna måluppfyllelse i grundskolan. Pedagogerna på 

Fritids 46 prioriterar uteaktivitet den dag samtliga elever slutar tidigt. Övriga dagar 

sker verksamheten i fritidslokaler på skolan, idrottshallen eller i närområdet. 

Gemensamma mål för verksamheten är att eleverna ska känna sig trygga, vara ett 

komplement till skolan, arbetar för att eleverna ska delta i demokratiska processer, 

att eleverna ska ha en meningsfull fritid, arbeta för jämställdhet och att arbeta aktivt 

för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 
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Kunskapsresultat åk 4–6 läsåret 2019/2020, Björskogsskolan 

 
Resultat åk 4 

 

 
Statistik ur Infomentor 

 

Resultat åk 5 
 

 
Statistik ur Infomentor 
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Resultat åk 6 

Fördelning av betyg per ämne 

Kommun: Kungsör 
Skola: Björskogsskolan 
Läsår: 2020-2021 
Årskurs: 6 
Termin: Ht år 6 

Ämne B C D E Total 

Bild   3 5 8 

Biologi     3 5 8 

Engelska 1 2 3 2 8 

Fysik     1 7 8 

Geografi  1 5 2 8 

Historia   2 3 3 8 

Idrott och hälsa 1 2 4 1 8 

Kemi     1 7 8 

Matematik   5 3 8 

Moderna språk inom ramen för språkval 1 3 2 2 8 

Musik  1 2 5 8 

Religionskunskap   2 5 1 8 

Samhällskunskap  2 4 2 8 

Slöjd 2 1 1 3 7 

Svenska   6 2 8 

Teknik 2 1 4   7 
 

Statistik ur Infomentor 

 

 

Resultat samt rektors analys åk 6 

Under vårterminen 2020 visade samtliga elever 100% måluppfyllelse och man 

kunde också se en kraftig ökning av antalet elever med mer än godtagbara 

kunskaper, exempelvis i svenska där 60% av klassen visade på en högre 

kunskapsnivå.  

Under höstterminen 2020 kan skolan också se att den positiva trenden har fortsatt 

då drygt 60% av de totala ämnesbetygen ligger på en högre nivå än E-nivå och 

cirka 19% av betygen ligger på en C-nivå eller bättre. 

 

Rektors analys av resultatet på skolan och hur detta kan förbättras 

Måluppfyllelsen är överlag hög och vissa årskurser ser relativt stora ökningar i 

antalet elever med mer än godtagbara kunskaper. Exempel på detta är nuvarande åk 

6 där antalet bedömningar på mer än godtagbar nivå har ökat från 17stycken till 25 

och nuvarande åk 5 där antalet bedömningar på mer än godtagbar nivå har ökat från 

19 till 28. I nuvarande åk 5 har dock även antalet bedömningar på en icke godkänd 

nivå ökat från 3 till 7, vilket man kommer att hålla under uppsikt över kommande 

läsår.  
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Skolan kan se att de insatser som satts in på matematikundervisningen har gett 

önskad effekt och endast en elev riskerar att inte nå målen i ämnet matematik. 

Samtidigt ser man att 70% i nuvarande åk 6 och 54% i nuvarande åk 5 har mer än 

godtagbara kunskaper i matematik vid slutet av läsåret 2019–2020. 

Man kan se en tydlig trend där svenska börjar bli ett av de ämnen där flest elever 

riskerar att inte uppnå målen. Skolan kommer därför, under läsåret 2020–2021, att 

sätta samman ett nytt screeningmaterial, som ska följa elevernas 

kunskapsutveckling i svenska och på ett tidigt stadium fånga upp de som riskerar 

att inte nå målen. 

 

De senaste läsåren har skolan arbetat aktivt med barns utveckling och lärande i 

fritidshemmet. Vid uppstarten i augusti 2017 togs en mall fram för varje barns 

utveckling och lärande i fritidshemmet fram. I den mallen kan personal 

tillsammans med elev dokumentera elevens intressen och koppla det till läroplanen. 

Det går även att markera i mallen vilka förmågor som eleven kommer att träna och 

vilket centralt innehåll som ska behandlas. Detta arbete började under höstterminen 

2017 och har fortsatt under läsåren 2018–2019 och 2019–2020.  

 

Under läsåret 2019–2020 har skolan även arbetat med ett projekt, vars mål är att 

underlätta övergången från förskoleklass till åk 1. Detta projekt kommer att 

utvärderas under innevarande läsår, 2020–2021. 

 

 

Måluppfyllelsen inom fritidshemmen 

Enligt läroplanen för fritidshemmen bör personalen i fritidshemmet inventera vilka 

behov och intressen eleverna har för att kunna erbjuda dem en meningsfull och 

varierad verksamhet, välja aktiviteter, arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna 

en möjlighet att utvecklas i riktning mot målen i läroplanen. Här har ett arbete 

startats upp med fortbildningsinsatser för att kunna följa läroplanen fullt ut. Under 

vårterminen 2019 har personalen deltagit i Skolverkets kurs ”Fritidshemmets 

uppdrag”, som är en webbkurs anpassad till personal som redan arbetar i ett 

fritidshem.  

 

Under ht 2020 har fritidshemspersonalen på Björskogsskolan stärkts ytterligare 

genom en föreläsning om strukturerade rastaktiviteter. Nästan samtliga 

fritidspedagoger kommer, efter innevarande termin, att ha gått en NPF-kurs, som 

ytterligare stärker dem i sin roll och bidrar till ökad måluppfyllelse för samtliga 

elever.   
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Sammanfattande resultat för åk 6 i hela kommunen 

 

 
Elever i åk 6 betygspoäng i matematik, kommunala skolor, genomsnitt 

  
Den genomsnittliga betygspoängen i respektive ämne visar elevernas genomsnittliga betyg omräknat till poäng. Den 
genomsnittliga betygspoängen beräknas för elever som fått betyg (A-F). F=0; E=10; D=12,5; C=15; B=17,5 och A=20. 
Avser kommunala skolor. Källa: Skolverket och SCB. 
Statistik ur KOLADA 

 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%) 

 

Samtliga uppgifter avser elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet.  
Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%). Avser elever i kommunala skolor belägna  
i kommunen oavsett var de är folkbokförda. Om det totala antalet elever är 40 eller fler och antalet EJ med lägst 
betyget E är 1–4 elever, så visas andelen som 95 procent. Källa: Skolverket (Siris). 

Statistik ur KOLADA 

 

Förvaltningens analys 
Resultaten i matematik har glädjande nog fortsatt att förbättrats, det finns en positiv trend 

sedan 2017.  I svenska kan vi däremot konstatera att resultatet för 2020 har försämrats. 

Fokus på både kunskapsutveckling och bedömningar bör därför fortsätta under kommande år. 
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Kunskapsresultat åk 7–9 läsåret 2019/2020, Kung Karl 79 

 
Statistik ur Infomentor 

Resultat samt rektors analys åk 7 

I åk 7 är det 26 elever som har F i matematik och det beror till största del på svaga  

Kunskaper i matematik. 16 elever har F i svenska/SVA och det beror på svårigheter att  

läsa, skriva, reflektera och analysera. 10 elever har F i engelska och det beror framförallt  

på svaga grundläggande kunskaper hos elever som är flerspråkiga. 

 

 
Statistik ur Infomentor 

 

Resultat samt rektors analys åk 8 

I åk 8 är det 33 elever som har F i matematik och 7 har streck, av dessa elever går 8 i 

särskilda undervisningsgrupper till exempel ”Kungsgruppen” samt elever från 

Cirrusgården, vilket ger viss förklaring. En annan förklaring är att det finns 5 elever 

med hög frånvaro och en elev som började väldigt sent, som kommer gå om åk 8.  

20 elever har F i engelska, vilket beror på särskilda behov (arbetar i särskild 

undervisningsgrupp) och svaga grundläggande kunskaper i engelska hos flerspråkiga 

elever. 25 elever har F i svenska/SVA och även här finns svårigheter i att läsa, 

skriva, reflektera och analysera. 
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Statistik ur Infomentor 

 
 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 

 
Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha  
fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. För att ha  
gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska  
och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Fram t.o.m. 2011 krävdes godkända betyg i svenska  
eller svenska som andraspråk, engelska och matematik för att uppnå lägsta behörighet till gymnasiet. Uppgiften  
avser elever i kommunala skolor i kommunen oavsett folkbokföringsort. Uppgiften avser läsår. Om det totala  
antalet elever är 40 eller fler och antalet EJ behöriga är 1–4 elever, så visas andelen behöriga som 95 procent.  
2016 exkluderades elever med okänd bakgrund. Källa: Skolverket (Siris). 

Statistik ur KOLADA 
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Statistik över faktisk andel elever med behörighet till gymnasiet 2018-2020. 

Här ingår alla elever för årskurs nio vid åren 2018-2020 som efter insatser i form av lovskola 

fått betyg. I tabellen ovan ingår endast de elever som fått sina betyg vid tidpunkten för 

läsårsslutet. 

 

 

 

 

Sida 45 (118)



 

 

 

  
   

 

 

 

39 

Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) 

 

 

Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål-  
och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Betygen mäts före prövning. Uppgifterna avser elever i kommunens  
egna skolor, oavsett folkbokföringsort. Uppgiften avser läsår. Meritvärdet för en elev utgörs av summan för de 17 bästa 
betygen i elevens slutbetyg (E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20). Det möjliga maxvärdet är 340 poäng. 2016  
exkluderades elever med okänd bakgrund. Källa: Skolverket (Siris). 
Statistik ur KOLADA 

 

 

Rektors och förvaltningens analys och kommentarer när det gäller kunskapstresultaten 

Resultatet för åk 9 som slutade på Kung Karl vt-20 var inte tillfredställande. 

Meritvärdet var lägre än året innan. En av anledningarna är att flera elever har 

kunskapsluckor. Antalet elever i behov av särskilt stöd har ökat.  

De insatser som har gjorts har varit positiva och flera elever har klarat godkända 

betyg, framförallt i matematik. Elever som fått F och streck är elever som har hög 

frånvaro, läser i särskilda undervisningsgrupper ex. elever från Cirrusgården, Kung 

Karlsgården och i Kungsgruppen. Vissa elevers resultat har även påverkats av 

rädslan för att komma till skolan under Covid-19. Positivt är att 6 elever klarat sina 

betyg i matematik med hjälp av ”Mattefronten” och sommarskolan. 

 

Skolledningen på Kung Karls skola tar med sig, utifrån åk 9 slutbetyg, att redan vid 

skolstart i åk 7 ha kunskap om elevernas betyg, tidigt skaffa kännedom om deras 

styrkor och svagheter, vara delaktiga vid samtal om eleverna, lyssna in vad lärarna 

lyfter i sina reflektioner (ämneslag) och att samtala med eleverna om hur de ser på 

sina kunskaper/kunskapsutveckling och vad de anser behövs för att de ska nå målen.  

De kompetensutvecklingsinsatser som gjorts under året kommer förhoppningsvis att 

resultera i att resultaten av elevernas måluppfyllelse ökar.  
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Planerade och genomförda åtgärder inom grundskolan för att höja 

måluppfyllelsen när det gäller kunskapsresultaten 

• 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 har fortsatt under hela 2019. En analys och 

bedömning av insatserna gjordes av rektorsgruppen under hösten 2019. Då 

beslutades att åtgärderna ska fortsätta under hela 2020 vilket också 

genomförts. 

 

• Uppföljning av skolornas åtgärder och resultat för ökad måluppfyllelse 

Har fortsatt under hela 2020.  

 

• Fortsatta uppföljnings- och dialogmöten mellan kommunens skolledare och 

barn- och utbildningsnämndens presidium har genomförts under året. 

 

• Kommunens förstelärare har fått i uppdrag att inom sina ämnesområden 

tillsammans med övriga lärare fokusera på kunskapsresultaten och åtgärder 

för att förbättra dessa samt verka för att betygsättning sker i 

överensstämmelse med resultaten på nationella proven. 

 

• Riktade insatser för att öka måluppfyllelsen i ämnet matematik har skett 

under 2020. Med hjälp av bidrag för ”Likvärdig skola” har en forskare inom 

matematikdidaktik att vara deltidsanställd inom grundskolan med uppdrag att 

tillsammans med rektorer och lärare analysera resultat, behov och metoder 

för matematikundervisningen med syfte att öka måluppfyllelsen. 

 

 

 

Måluppfyllelse inom särskolan 

Samtliga elever med rätt till särskola, externt placerade både inom grundsärskola 

och träningsskola, har nått de för skolformerna stipulerade målen under 2020 
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Måluppfyllelsen inom fritidshemmen 

Under 2020 har arbetet fortsatt enligt samma intentioner som tidigare och som då 

påtalades av Skolinspektionen vid granskningen våren 2015.  

De åtgärder som gemensamt och som succesivt 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. 

• Dokumentera elevernas lärande och utveckling på fritids som ett stöd i det 

fortsatta systematiska utvecklingsarbetet. 

 

Exempel på några genomförda aktiviteter: 

• På Hagaskolan har fortsatt med att ha två spår för fritidshemmet på 

Hagaskolan, där varje spår kopplas ihop med motsvarande spår inom 

grundskolan. Det upplevs som 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.  

Fritidspersonalen får även vid behov handledning av speciallärare och 

specialpedagog i bemötande kring vissa elever och specialpedagogen håller 

även i fortbildning för fritids. 

För att göra aktiviteters mål tydliga och överskådliga för elever och föräldrar 

använder sig fritidspersonalen av en planeringskalender där man vecka för 

vecka ser vilka aktiviteter som finns att välja på kopplat till mål och syften. 

• På fritidshemmen på Västerskolan har arbetet med att utveckla verksamheten fortsatt 

under året och 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. 

Fritidshemmen är också med på rastaktiviteter under skoldagen. Införandet av rastvärd 

medför att eleverna känner sig tryggare genom att de själva får vara delaktiga i 

planerandet av rastaktiviteter tillsammans med en av personalen. 

• Under ht 2020 har fritidshemspersonalen på Björskogsskolan stärkts 

ytterligare, med en föreläsning om strukturerade rastaktiviteter. Nästan 

samtliga fritidspedagoger kommer, efter innevarande termin, att ha gått en 

NPF-kurs, som ytterligare stärker dem i sin roll och bidrar till ökad 

måluppfyllelse för samtliga elever. 

• Pedagogerna på ”Fritids” på Kung Karl 46 prioriterar uteaktivitet den dag 

samtliga elever slutar tidigt. Övriga dagar sker verksamheten i 

fritidslokaler på skolan, idrottshallen eller i närområdet. Gemensamma mål 

för verksamheten är att eleverna ska känna sig trygga, vara ett komplement 

till skolan, arbetar för att eleverna ska delta i demokratiska processer, att 

eleverna ska ha en meningsfull fritid, arbeta för jämställdhet och att arbeta 

aktivt för att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande 

behandling. 
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Kunskapsresultat gymnasieskolan IM läsåret 2019/2020, VIVA 

 
Måluppfyllelse inom Komvux – grundläggande och gymnasial 

Under 2020 har 107 betyg utfärdats med en måluppfyllelse på 85 %. Inom 

grundläggande vuxenutbildning läser eleverna framförallt svenska som 

andraspråk/svenska, engelska, matematik eller SO. 

Under året har i snitt 35 elever läst kurser inom ramen för Komvux grundläggande 

och 55 - 60 elever har läst behörighetsgivande kurser inom Komvux gymnasial.  

Utöver de behörighetsgivande kurserna har 38 elever kurser inom vård – och 

omsorgscollege. Några elever har kombinerat de två.  

 

43 elever från hela Västra Mälardalen har under året läst gymnasiala kurser för att 

bli barnskötare. 

 

Under 2020 har 446 kursbetyg utfärdats inom gymnasiala – och yrkesgymnasiala 

kurser. I dessa är elever från Arboga och Köping inräknat och det är kurser som 

bedrivits på plats i Kungsör. Måluppfyllelsen för genomförda kurser är 96 %. 

 

Inom VoC har 18 elever slutfört sina studier och erhållit sina diplom. Under våren 

blev 11 elever från KAK som läser inom barn – och fritid färdiga barnskötare. 

 

Måluppfyllelse inom Introduktionsprogrammet – språkinriktning 

Precis som SFI är IM en utbildningsform där elevgenomströmningen är 

kontinuerlig. 10 elever avslutade sina studier i juni 2020. Fyra av dessa gick vidare 

till nationella program på gymnasiet, fyra gick vidare till Komvux, en sökte till 

folkhögskola och en elev flyttade till annan ort. Övriga elever fortsatte inom 

introduktionsprogrammet i Kungsör. IM har i snitt haft ca 40 elever under 2020. 

 

VIVA har under året erhållit statsbidrag för att bland annat fortsätta med 

utvecklingsarbetet som gäller ämnesövergripande undervisning som man 

påbörjade i augusti 2019. Skolan har dels gjort det genom att arbeta mer digitalt, 

genom att införa ett fjärr - och distansverktyg, där syftet är att lättare nå de elever 

som av olika anledningar har svårt att ta sig till skolan. 

 

Upplägget och planeringen varierar från elev till elev beroende på vad de har för 

behov, allt med målet att komma vidare i sina studier. Vi kan inte se någon högre 

måluppfyllelse inom något specifikt ämne. Om en elev har hög måluppfyllelse 

inom ett ämne så sker det i regel i alla ämnen som eleven läser 

 

Kommunernas aktivitetsansvar, KAA 

Under 2020 har VIVA utvecklat och tydliggjort rutinerna för uppföljningen av 

gymnasieelever och elever som läser yrkesutbildningar inom Komvux genom olika 

externa utbildningsanordnare. Fram till och med augusti 2020 har arbetet med 

KAA hanterats helt av personalen på VIVA, då arbetsmarknadsenheten inte har 

haft personal på plats som kunnat jobba med målgruppen.  
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Vid rapporteringen till SCB i september redovisar man att det är 17 personer 

registrerade i KAA. Några av dessa elever är inte aktuella för någon insats då de 

redan är i någon typ av aktivitet.  

 

Inom KAA ansvarar studie – och yrkesvägledning och vuxenutbildningen för: 

• Registrering och rapportering av KAA till SCB 

• Uppföljning av avhopp och kallelser av personer som är aktuella inom 

KAA 

• Motiverande samtal kring studier 

• Studier på vuxenutbildningen om särskilda skäl finns 

• Hjälp vid kontakter med olika utbildningsformer och skolor 

• Samverkans kring träffar där ungdomarna behöver träffa andra aktörer 

 

Måluppfyllelse inom svenska för invandrare (SFI) och vuxenutbildningen 

 

Under 2020 har man inom Komvux - svenska för invandrare (SFI) i snitt haft 123 

elever som deltagit i undervisningen i någon form.  

76 heltidsstuderande har i snitt varit det konstanta antalet under året. 

 43 betyg utfärdats under 2020 med betyget E eller högre.   

Under våren var det svårare för undervisande personal att genomföra de 

examinationer som krävs för att progressionen på kunskaperna ska bli tydliga. 

Framförallt på de lägre studievägarna och kurserna inom SFI. Detta gjorde att 

fokus låg på de elever som hade kommit lite längre i de olika kurserna. Där 

genomfördes examinationer på plats och eleverna kunde på så sätt betygsättas. 

Pandemin har inneburit att vissa elevers studietid kommer att förlängas då de inte 

tillgodogör sig fjärr – och distansundervisning på samma sätt som de gör om de 

har undervisning på plats tillsammans med undervisande personal och 

modersmålsstöd.  

Elevantalet på SFI har minskat och antalet personal har effektiviserats.  

 

 

Rektors och förvaltningens analys 

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 förklaringarna till det goda resultatet. 
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7.2.3. Barns och elevers ansvar och inflytande 

 

Förskolan 

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

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

 

Verksamhetschefen 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.  

 

Verksamhetschefen upplever också att personalen uppmärksammar och bekräftar 

barns positiva handlingar medvetet i syfte att stärka barns självbild och 

självförtroende. Detta märks genom att barn oftare säger till exempel ”jag kan”, 

”jag vill”, ”stopp” och så vidare. Detta har bidragit till att barn blivit tryggare, 

vågar mer och är delaktiga i fler olika sammanhang och situationer än tidigare. 

 

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

kvalitetsarbetet 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 till exempel 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”.  

 
Ur elevenkäten 2020 
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Det är en marginell skillnad på flickor och pojkars svar på frågeställningen. De 

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

att det finns en lyhördhet för elevernas synpunkter i undervisningen. Till exempel 

kan eleverna vid många olika tillfällen vara med och bestämma arbetsformer och 

redovisningssätt på lektionerna. 

 

 

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”.  

 
 

Ur elevenkäten 2020 

 

80 % av pojkarna och 78 % av flickorna anser att de vet vad de skall kunna för att 

nå målen. 

 

 

Förvaltningens och rektorernas analys 

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. Även om elevernas delaktighet kan anses vara relativt god så kan 

den säkert öka ytterligare genom ett aktivt arbete från lärarna.  

Det finns en liten skillnad på flickor och pojkars svar på båda frågeställningarna. 

En liten andel av flickorna upplever att lärarna är mindre lyhörda för deras åsikter 

än pojkarna. Detsamma gäller för upplevelsen kring vad de ska kunna för att nå 

målen.  

Ca 14 % av eleverna anser att lärarna inte tar hänsyn till deras åsikter, vilket tyder 

på att det behöver finnas en större lyhördhet för deras synpunkter i undervisningen. 

För att öka detta ytterligare bör lärarna arbeta mer för att öka elevdelaktigheten.  

Cirka 12 % av eleverna anser att de inte vet vad de ska kunna i ämnena för att nå 

målen, vilket kan tolkas som att lärarna behöver arbeta mer med att informerar om 

syftet och målet med undervisningen.  

Andelen elever, knappt 10 %, som svarat att de inte vet kan bland annat bero på att 

de inte förstått frågan riktigt, kanske på grund av språksvårigheter, men det är svårt 

att veta säkert.  
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7.2.4. 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 2020 svarar 84 % av pojkarnas föräldrar  

och 77 % av flickornas att detta stämmer helt och hållet eller ganska bra. 

Detta är en viss försämring jämfört med föregående år. 

 

 

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

 
Ur föräldraenkäten 2020 

 

 

På påståendet om man upplever ett gott bemötande från förskolans personal  

är siffrorna fortsatt mycket bra. Hela 99 % av pojkarnas föräldrar och 97 % av 

flickornas anser att detta stämmer helt och hållet eller ganska bra. 
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”Jag upplever ett gott bemötande från förskolans personal”.  

 
Ur föräldraenkäten 2020 

 

 

Förvaltningens och verksamhetschefens analys 

Resultatet visar att föräldrarna fortsatt är mycket nöjda med personalens 

bemötande. Även när det gäller utvecklingssamtalen så är siffrorna bra även om 

dessa är något lägre än vad de var ifjol. Det visar att förskolepersonalen har 

förvaltat den höga måluppfyllelsen mycket väl även detta år. Gällande de som 

svarat ”vet ej” på frågan om utvecklingssamtalen, 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 än eftersom de ofta är planerade till vårterminen.  
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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”. 

 
Ur föräldraenkäten 2020 

 

De flesta föräldrarna, 86 % av flickornas föräldrar och 82 % av pojkarnas, 

upplever att de skriftliga omdömena ger dem en bra bild över hur det går för deras 

barn i skolan samt vad man bör tänka på i framtiden. 

 

 

”Jag upplever ett gott bemötande från skolans personal”.  

 
Ur föräldraenkäten 2020.  
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När det gäller grundskolornas bemötande och välkomnande attityd är siffrorna bra. 

På påståendet ”jag upplever ett gott bemötande från skolan” svarar hela 96 % av 

flickornas föräldrar som svarat på föräldraenkäten och 90 % av pojkarnas föräldrar 

att detta stämmer ganska bra eller helt och hållet. 

Endast 4 % av flickornas föräldrar och 8 % av pojkarnas svarar att detta stämmer 

ganska dåligt eller inte alls. 

 

 

”Jag upplever att skolan är öppen och välkomnande”  

 
Ur föräldraenkäten 2020 

 

Även föräldrarnas känsla för om våra grundskolor känns öppna och välkomnande 

är god. 

Hela 92 % av flickornas föräldrar och 88 % av pojkarnas föräldrar svarar att detta 

stämmer helt och hållet eller ganska bra. 

 

 

 

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 man förstås alltid kan 

utvecklas och bli bättre. Föräldrarnas känsla av att skolan är ”öppen och 

välkomnande” verkar inte ha påverkats negativt av den pågående pandemin som 

ändå inneburit vissa restriktioner.  
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7.2.5. Övergång och samverkan 

Kommunen har upparbetade rutiner för stadieövergångsarbetet mellan de olika 

stadierna och samverkar också regelbundet med andra aktörer. 

 

Samverkan sker vid förskolebarnens övergång till förskoleklass och fritidshem. 

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet har också ökat under 

2020. Men detta arbete behöver utvecklas vidare. Pedagogiska möten mellan 

verksamheternas personal måste öka i syfte att öka varandras kunskaper och 

förståelse och lära om varandras verksamheter, allt för att göra övergången för 

barnen så smidig och med så goda förutsättningar som möjligt. Detta är ett av 

förskolans utvecklingsområden.  

En årlig gemensam plan och rutiner håller också på att upprättas kring detta av 

rektorer och specialpedagoger i förskola och skola. Det arbetet fortsätter även 

under nästa år. 

 

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

organisationerna gemensamma arbetsplatsträffar och gemensam samverkan. 

Skolan har infört gemensamma ordningsregler och hur dessa ska följas. Under 

hösten 2019 har samarbetet mellan enheternas ledningsgrupper intensifierats, det 

ökar den ömsesidiga och gemensamma förståelsen. 

 

Eleverna i blivande årskurs 4 från Västerskolan och Hagaskolan har under en 

förmiddag besökt skolan tillsammans med sina lärare. De träffade sina 

blivande lärare och fick en rundvandring i skolans lokaler. Besöket avslutades med 

att samtliga åt en gemensam lunch i skolans matsal. 

Ytterligare ett möte för att få kunskap om eleverna, deras behov av stöd och 

kunskaper, genomfördes inför övergången mellan åk 3 och åk 4 med Väster- och 

Hagaskolans elevhälsoteam och resp. skolas rektor. Inför nästa läsår ska även 

speciallärare delta på mötet.  

Skolsköterska och kurator arbetar på båda Björskogsskolan och Kung Karl 79 och 

kan tack vare det ”följa eleverna” till den nya skolan vilket är mycket bra. 

 

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. 
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Förvaltningens och rektorernas analys 

När det gäller övergångsarbetet mellan de olika stadierna både från förskola till förskoleklass 

och inom grundskolan har dessa förbättrats under det senaste året. 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. 
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7.2.6. Skolan och omvärlden 

Grundskolan 

P g a Covid-19 har skolorna inte varit ute i samhället lika mycket som vanligt och 

man har inte heller bjudit in andra aktörer till skolan utifrån smittorisk.  

 

Grundskolorna i kommunen samverkar i vanliga fall på olika sätt med övriga 

samhället och omvärlden. Bland annat samverkar elever och lärare med IFO, 

SPSM, muséum, näringsliv och föreningsliv genom studiebesök, praktik eller 

temadagar. Det sker även ett samarbete med Svenska kyrkan när det gäller social 

träning bland annat i form av ”Riddarskolan”. När det gäller de äldre eleverna så 

sker mycket av samverkan genom den obligatoriska PRAO’n för åk 8 och 9 och 

utifrån stadieövergångsplanen inför gymnasiet. 

Det sker även en hel del intern samverkan, bland annat mellan Björskogsskolan 

och Musikskolan, och förstås även mellan de olika enheterna inom grundskolan. 

Inom projektet ”Skapande skola” skapas en del samarbete med andra aktörer.  

 

Under hösten har till exempel alla elever på Hagaskolan fått träffa Gåspennan och 

tillsammans med dem har varje årskurs skapat en rörelselåt som de kan ha som 

”Brainbreak” i klassrummet. Samarbetet var väldigt uppskattat av såväl elever som 

personal.  

 

Studie – och yrkesvägledning 

Studie – och yrkesvägledningen fortsätter att ha viktig roll för hela kommunen. Hit 

vänder sig eleverna när de vill ansöka om studier på Komvux eller om de behöver 

hjälp för att ta sig vidare inom högre studier som yrkeshögskola eller 

universitet/högskola. Varje elev har även möjlighet till enskilda studie – och 

yrkesvägledningssamtal utöver de samtal som de har när de upprättar sin 

individuella studieplan. Här kan de få råd och stöttning kring möjligheter till 

utbildning, arbete och få information kring kompetensbehov nu och i framtiden.  

I Kungsör har man under våren haft två utbildade heltidsanställda studie- och 

yrkesvägledare, ett yrke som är ett bristyrke idag. 

 Även utvecklaren på VIVA är utbildad studie – och yrkesvägledare och hjälper 

och stöttar övriga SYV i kommunen.  

Nytt för 2020 är att SYV och integrationsenheten erbjuder jobbsökartillfällen för 

kommunens medborgare. En insats som syftar till ökad sysselsättning och 

marknadsföring av vuxenutbildningen i enlighet med Skollagen. Även om detta 

inte fullt ut kunde genomfördes under rådande omständigheter.  

 

Studie – och yrkesvägledarna är även ute på samtliga grundskolor och arbetar både 

med personal och elever. Syftet med den insatsen är att medvetandegöra studie – 

och yrkesvägledning i lägre åldrar och samtidigt belysa hela skolans ansvar för 

studie – och yrkesvägledning. Att eleverna har en målbild är avgörande för 

motivation och i nästa steg, studieresultat och måluppfyllelse.  
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Inom ramen för KAA och studie – och yrkesvägledning har man även fått igenom 

ett projekt tillsammans med Region Västmanland och ESF. Under 2020 har 

analysfasen genomförts och själva projektet kommer att genomföras under 2021 

och 2022. VIVA vill genom projektet skapa en hållbar metod för att komma i 

kontakt, hålla kontakten och arbeta med motiverande samtal och aktiviteter med 

eleverna för att hålla igång motivationen och hitta det meningsfulla med studierna.  

 

Genom att jobba förebyggande så kan man fånga de elever som oftast hamnar i 

KAA senare och skapa en kontakt tidigt för att inte tappa dem när de inte har 

någon skoltillhörighet. VIVA vill också genom projektet öka genomströmningen 

på vuxenutbildningen och SFI och arbeta med möjligheten ”Jobbspår” som en 

motiverande faktor och förbereda deltagarna inför detta. Om man i ett tidigt skede 

kan nå eleverna med motiverande insatser och samtal är förhoppningen att de inte 

hamnar utanför arbetsmarknaden. Vi arbetar istället för att stärka individer som 

annars riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden och att de ska undvika att 

behöva möta utmaningarna som det kan innebära korta eller ej fullföljda studier. 

För att lyckas med arbetet behöver skolan även jobba med personalgruppen vilket 

också kommer att ske i etapper med start för personalgruppen inom 

vuxenutbildningen och SFI. 

 

Inom ramen för utbildningsval – Arbete och samhällsliv kommer även VIVA:s 

arbete med jobbspåren in. Man kommer inom detta, tillsammans med 

näringslivsenheten, att jobba fram en Kungsörsmodell  

Bilden nedan tydliggör arbetsprocessen: 
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Integrationsenheten  

Huvudansvaret för mottagande av vuxna nyanlända ligger organisatoriskt under 

Barn- och utbildningsnämnden. Integrationsenheten verkar bland annat för att hitta 

andra aktiviteter som främjar integrationen i kommunen.  

Under 2020 har personal från integrationsenheten genomfört en fortbildning för 

elevassistenter inom grundskolan inom kommunen. Fokus för denna fortbildning 

är att öka på kunskaperna kring elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer. 

Ett nästa led i arbetet är att öka kompetensen inom hela grundskolan.  

 

Under hösten startades en utökad samhällsinformation med fokus på föräldrastöd 

som ett led i det utökade timantalet på samhällsorienteringen. Denna insats 

genomförs och planeras tillsammans med förskola, skola, socialtjänsten, polisen, 

föreningslivet, BVC, MVC, folktandvården och KFAB.  

 

En annan insats som genomförs är ett projekt - Hälsoinsatser för nyanlända, som 

finansieras av samordningsförbundet. Aktiviteter i det projektet är: 

• Direkta insatser i form av hälsogrupper för nyanlända 

• Samverkan och struktur för samhällsinformation (Region Västmanland, Af 

och kommunerna) 

• Kompetenshöjande insatser för personal 

• Ta fram ett metodstöd för hälsoinformation och hälsogrupper 

Det övriga praktiska arbetet sker inom ramen för integrationsenheten.  

Handläggaren hjälper vid behov till med praktiska ärenden vid bosättning och 

familjeanknytning samt kontakter med olika myndigheter som Skatteverket, 

Migrationsverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, sjukvården mm. 

 

 

Förvaltningens och rektorernas analys 

Skola och utbildning är en viktig del av människors liv och utveckling. Det blir därför också 

naturligt att skolan har behov av att samverka med en mängd olika aktörer.  

Det finns också 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.  
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7.2.7. 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”.  

 
Ur elevenkäten 2020 

 

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

skolarbetet svarar 80 % av flickorna och 78 % av pojkarna att det stämmer helt och 

hållet eller ganska bra. Cirka 10 % av pojkarna och 14 % 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 eleverna svar på påståendet ”Jag får veta hur 

det går för mig i skolarbetet”.  

 

Andelen elever, knappt 10 %, som svarat att de inte vet kan bland annat bero på att 

de inte förstått frågan riktigt, kanske på grund av språksvårigheter, men det är svårt 

att veta säkert. 
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”Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet”.  

 
Ur elevenkäten 2020 

 

 

 

VIVA 

Under 2019 har en tydligare analys och tydligare strukturer kring 

kunskapsuppföljning inletts. Detta arbete har även fortsatt under 2020. 

Uppföljningen genomförs var femte vecka genom att samtliga elever erbjuds ett 

uppföljningssamtal där planering och mål diskuteras. Detta möjliggör att lärarna 

fångar upp eleverna på ett effektivare sätt om de av någon anledning har hamnat ur 

kurs. Vuxenutbildningen är en flexibel utbildningsform och det är därför extra 

viktigt att eleverna känner att de har ett kontinuerligt stöd av lärarna, trots att 

eleverna kanske inte alltid kan vara på plats. Förhoppningen är att antalet avhopp 

ska minska och att elever och lärare ska få en tydligare och effektivare 

uppföljning.  

Bedömningssamverkan sker också tillsammans med lärare vid vuxenutbildningen i 

Köping och Arboga, då man har gemensamma fortbildningsdagar två gånger per 

år. Lärarna har även deltagit i bedömningsdagar med grundskolans personal där 

fokus varit att analysera resultat på Nationella proven för att hitta 

förbättringsmöjligheter.  

 

På IM har kartläggningen och det SKUA – inspirerade temaarbetet inneburit att en 

ny form av bedömning skapats. Bedömningen sker konstant genom 

ämnesövergripande temaarbeten där alla ämnen de läser bedöms. I svenska som 

andraspråk arbetar man till exempel genom de andra ämnena som 

samhällskunskap, biologi eller matematik. Allt för att intensifiera utbildningen och 

se till så att eleverna på ett tydligare sätt kan se sammanhang och orsaker till de 

olika ämnena och för att på ett tydligare sätt framhäva den röda tråden genom hela 

utbildningen.  
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Förvaltningens och rektorernas analys 

Årets elevenkät visar precis som förra årets enkät 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.  

 

Ett 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. 

 

 

7.2.8. Rektors ansvar 

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

det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. 

Rektor 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. 
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7.2.9. Centrala elevhälsan 

Hela patientsäkerhetsberättelsen för den medicinska och psykologiska elevhälsan 

redovisas i bilaga 1. 

 

Sammanfattning av resultatet för den medicinska elevhälsan: 

Sammanställning av resultatet för 2020 och analysen av dessa resultat visar trots  

stark påverkan av Covid -19 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 våren läsåret 2019/2020 ej vaccinerat elever i   årskurs 

1 och 2 mot mässling, påssjuka och röda hund, på grund av Covid -19. 

Vaccinationerna genomfördes istället under augusti och september 2020 och 

kommer att redovisas läsåret 2020/2021.  

Verksamheten har vaccinerat mot humant papillomvirus; 52 flickor i årskurs 5 

(totalt 104 vaccinationer då varje flicka vaccineras 2 gånger). Ett fåtal 

vårdnadshavare har tackat nej. Från och med nästa läsår erbjuds också pojkar 

vaccinationen mot papillomvirus inom ramen för barnvaccinationsprogrammet. 

Tidsåtgången beräknas till 2,5 timmar/elev (information i klass, information till 

vårdnadshavare, insamling av samtycket för att få vaccinera inklusive flera 

påminnelser, administrativ planering att skriva vaccinationsintyg, boka 

vaccinationstider och själva vaccinationstillfället 2 gånger).  

Verksamheten har också vaccinerat 92 elever i årskurs 8 mot difteri, stelkramp och 

kikhosta. Vårdnadshavare till 3 elever har tackat nej.  

 

Skolsköterskorna har tagit emot cirka 450 oplanerade besök av elever under läsåret 

varav de flesta (360st.) i årskurserna 4–9.  

Skolsköterskorna har utöver basprogrammet kallat och genomfört 612 planerade 

besök såsom rygg, tillväxt, syn och hörselkontroller. 

  

Under läsåret har också 620 hälsosamtal med för- och efterarbete genomförts 

enligt följande: 97 elever i förskoleklass 110 elever i årskurs 2 108 elever i årskurs 

3 94 elever i årskurs 5 103 elever i årskurs 6 108 elever i årskurs 8.  

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

administrativa ärenden kring 20 andra elever. 

 

Sammanfattning av resultatet för den psykologiska elevhälsan: 

Verksamheten har under året genomfört 41 nya psykologutredningar samt 3 

omtestningar utifrån tidigare genomförda utredningar. 

Verksamheten har också haft 12 handledningstillfällen till skolpersonal, 28 

konsultationer med rektorer och lärare samt 25 observationer i 

klassrumssituationer under året.  

Dessutom har ett stort antal stödsamtal med elever och familjer genomförts. 

Det har även startats 2 nya ART-grupper under året samt uppföljning av en 

tidigare grupp som ett led i det förebyggande arbetet. Samverkan med 

socialtjänsterna i Kungsör och Eskilstuna kring elevärenden har också genomförts. 
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8. Bilagor  

 

8.1. Bilaga 1 – Patientsäkerhetsberättelse för år 2020 

 

 

 

 

 

Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska och psykologiska 

elevhälsan i Kungsörs kommun 
 

Avser verksamhetsår 2020 

 

 
Datum och ansvarig för innehållet 
 

Kungsör 2021-01-11 

 

 

Lars-Erik Lindvall 

Verksamhetschef för den centrala elevhälsan 

 

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

ska 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, bland annat enligt GDPR. 

Under 2020 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 2020 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 tidsätter dessa, så att bristerna inte 

återupprepas. 

 

 

Under 2020 har följande områden kontrollerats: 

• Kontrollerat temperaturen i kylen där bland annat vaccin förvaras. 

Kontrollerat av skolsköterska med medicinskt ledningsansvar 1 gång/v. 

Inga avvikelser finns att rapportera för 2020. 

 

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

Kontrollerat av skolsköterska med medicinskt ledningsansvar 1 gång/mån. 

Inga avvikelser finns att rapportera för 2020. 

 

• Kontrollerat att läkemedelslistan och därtill hörande riktlinjer över de läkemedel 

som skolsköterska får ge är aktualiserad med skolläkaren. 

Kontrollerat av skolsköterska med medicinskt ledningsansvar i juni. 

Inga avvikelser finns att rapportera för 2020. 

 

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

Kontrollerat av skolsköterska med medicinskt ledningsansvar i juni. 

Inga avvikelser finns att rapportera för 2020. 

 

• Kontrollerat och vid behov uppdatera hygienrutinerna enligt bilaga 9.  

Kontrollerat av skolsköterska med medicinskt ledningsansvar i juni. 

Inga avvikelser finns att rapportera för 2020. 

 

• Kontrollerat och eventuellt justera personvågarna. 

Kontrollerat av skolsköterska med medicinskt ledningsansvar i juni. 

Inga avvikelser finns att rapportera för 2020. 

 

• Kontrollerat och vid behov kalibrerat audiometrarna. 

Kontrollerat av skolsköterska med medicinskt ledningsansvar i juni. 

Inga avvikelser finns att rapportera för 2020. 
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• Kontrollerat funktionen hos blodtrycksmanschetterna. 

Kontrollerat av skolsköterska med medicinskt ledningsansvar i juni.  

Inga andra avvikelser finns att rapportera för 2020. 

 

• 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 2020. 

 

• Uppdaterat och kontrollerat journalsystemet mot folkbokföringsregistret. 

Kontrollerat av skolsköterska med medicinskt ledningsansvar 1 gång/mån. 

Inga avvikelser finns att rapportera för 2020. 

 

 

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 2020 har det inte funnits behov av att genomföra, och därför heller inte beslutats om, 

några riskanalyser. 

 

 

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 2020 har inga händelseanalyser behövt genomföras och då heller inga anmälningar enligt Lex 

Maria. 
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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. 

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 2020 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 

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

verksamhetschefen enligt aktuell blankett för avvikelserapportering Bilaga 7. 

 

Under 2020 har inga avvikelser rapporterats och inga händelser eller vårdskador behövts utredas. 
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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 2020 har inga avvikelser eller klagomål rapporterats. 

 

 

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. 
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Sammanfattande resultat för aktuellt år 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

 

Sammanfattning av resultatet för den medicinska elevhälsan: 

Sammanställning av resultatet för 2020 och analysen av dessa resultat visar trots  

stark påverkan av Covid -19 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 våren läsåret 2019/2020 ej vaccinerat elever i   årskurs 1 och 2 

mot mässling, påssjuka och röda hund, på grund av Covid -19. Vaccinationerna 

genomfördes istället under augusti och september 2020 och kommer att redovisas läsåret 

2020/2021.  

Verksamheten har vaccinerat mot humant papillomvirus; 52 flickor i årskurs 5 (totalt 104 

vaccinationer då varje flicka vaccineras 2 gånger). Ett fåtal vårdnadshavare har tackat nej. 

Från och med nästa läsår erbjuds också pojkar vaccinationen mot papillomvirus inom ramen 

för barnvaccinationsprogrammet. Tidsåtgången beräknas till 2,5 timmar/elev (information i 

klass, information till vårdnadshavare, insamling av samtycket för att få vaccinera inklusive 

flera påminnelser, administrativ planering att skriva vaccinationsintyg, boka 

vaccinationstider och själva vaccinationstillfället 2 gånger).  

Verksamheten har också vaccinerat 92 elever i årskurs 8 mot difteri, stelkramp och kikhosta. 

Vårdnadshavare till 3 elever har tackat nej.  

 

Skolsköterskorna har tagit emot cirka 450 oplanerade besök av elever under läsåret varav de 

flesta (360st.) i årskurserna 4–9.  

Skolsköterskorna har utöver basprogrammet kallat och genomfört 612 planerade besök 

såsom rygg, tillväxt, syn och hörselkontroller. 

  

Under läsåret har också 620 hälsosamtal med för- och efterarbete genomförts enligt 

följande: 97 elever i förskoleklass 110 elever i årskurs 2 108 elever i årskurs 3 94 elever i 

årskurs 5 103 elever i årskurs 6 108 elever i årskurs 8.  

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

administrativa ärenden kring 20 andra elever. 

 

 

Sammanfattning av resultatet för den psykologiska elevhälsan: 

Verksamheten har under året genomfört 41 nya psykologutredningar samt 3 omtestningar 

utifrån tidigare genomförda utredningar. 

Verksamheten har också haft 12 handledningstillfällen till skolpersonal, 28 konsultationer 

med rektorer och lärare samt 25 observationer i klassrumssituationer under året.  

Dessutom har ett stort antal stödsamtal med elever och familjer genomförts. 

Det har även startats 2 nya ART-grupper under året samt uppföljning av en tidigare grupp 

som ett led i det förebyggande arbetet.  

Samverkan med socialtjänsterna i Kungsör och Eskilstuna kring elevärenden har också 

genomförts. 
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Vår handläggare 
Fredrik Bergh@kungsor.se 
 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Mål för barn- och utbildningsnämnden inför 
2021 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar de föreslagna nämndmålen för barn- 
och utbildningsnämnden för 2021. 

Sammanfattning 
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.  
 
De mål som föreslås för 2021 är: 
1. Andelen barn och elever som upplever skolan som trygg ska öka. 

Jämfört med basåret 2017. 
2. Barnkonventionen ska vara känd och implementerad i förskola och 

skola. 
3. I samband med års- och delårsbokslut ska ekonomiska nyckeltal för 

respektive verksamhetsområde inom barn- och utbildningsnämnden 
redovisas för att kunna jämföras med motsvarande kommuner och riket. 

4. Andelen män som arbetar inom förskolan, ska öka jämfört med andelen 
vid basåret 2017. Förutsatt att männen har likvärdig kompetens som 
kvinnliga sökanden.  

5. Alla elever ska få fyra (fyra) hälsosamtal under sin tid i grundskolan. 
6. Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med basåret 2017.  
7. Antalet elever som läser SFI eller svenska som andra språk i 

kombination med att de har språkpraktik ska öka jämfört med basåret 
2017. 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-02-16 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2020/134 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 58 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-16 Mål för 
barn- och utbildningsnämnden inför 2021 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

Skickas till 
Barn- och utbildningschefen 
Kommunstyrelsen inkl. tjänsteskrivelse 
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Ärendebeskrivning 
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 antog den 30 november 2020 följande mål 2021:  
  
1. Kommunen ska ha minst 9 000 invånare år 2025.      
2. Andelen elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka 

och vara högre än genomsnittet för jämförbara kommuner år 2025. 
Jämförelsetal andel elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram 
från kommunala skolor (Kolada). Jämförelsegrupp liknande kommuner 
socioekonomi. År 2019 var resultatet för gruppen 79,7 procent och för 
Kungsör 75,3 procent.  

3. Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet 
arbeta för att minska arbetslösheten och vara lägre än genomsnittet för 
jämförbara kommuner år 2025. 
Jämförelsetal öppet arbetslösa och sökande i program 18-64 år (Kolada).  
Jämförelsegrupp liknande kommuner socioekonomi. År 2019 var 
resultatet för gruppen 8,4 procent och för Kungsör 8,6 procent. 

4. Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökommun. Vi ska 
vara bland de 90 bästa 2025. Utgångsläge är 119 år 2020. 

5. Kommunens resultat ska utgöra minst 1 procent av skatteintäkter och 
statsbidrag varje år med undantag för 2021 på 0,5 procent på grund av 
synnerliga skäl.  
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Beslut i barn- och utbildningsnämnden 2019-12-18 
Sammanfattningsvis beslutar barn- och utbildningsnämnden fastställa föl-
jande mål för barn- och utbildningsnämnden att gälla till och med 2022-12-
31: 

  
Verksamhets-
område 

Nämndmål till och med 
2022-12-31 

Koppling till fullmäktigemål 

Övergripande mål 
för alla verksam-
heter inom barn- 
och utbildnings-
förvaltningen. 

Andelen barn och elever 
som upplever skolan som 
trygg ska öka. Jämfört med 
basåret 2017.  

Genom att ha en trygg förskola och 
skola för barn och elever bidrar det till 
att barn och elever får en trygg upp-
växt i Kungsör. Det gör kommunen 
ännu attraktivare som bostadsort i 
enlighet med fullmäktigemålet: 
1. Kommunen ska ha minst 9 000 

invånare år 2025 
Övergripande mål 
för alla verksam-
heter inom barn- 
och utbildnings-
förvaltningen. 

Barnkonventionen ska vara 
känd och implementerad i 
förskola och skola. 

 

Förskola och pe-
dagogisk omsorg  
1-5 år 

Andelen män som arbetar 
inom förskolan, ska öka 
jämfört med andelen vid 
basåret 2017.  
Förutsatt att männen har 
likvärdig kompetens som 
kvinnliga sökanden. 

 

Grundskolan, för-
skoleklassen och 
fritidshemmet 

Kunskapsresultaten i grund-
skolan ska öka. Jämfört med 
basåret 2017.   

Genom att öka kunskapsresultaten 
ökar och förutsättningarna för att fler 
elever blir behöriga till nationella 
program på gymnasiet. 
 
Fullmäktigemål:  
2. Andel elever i åk. 9 som är behöriga 
till program på gymnasiet ska öka 
varje år med 2017 som basår. 2017: 
81,6 procent.  
Detta mål gäller alla styrelser och 
nämnder.  
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Skolgemensamma 
verksamheter.  
Centrala elevhäl-
san, musikskolan, 
förebyggande ar-
bete med ungdo-
mar, fritidsgårdar. 

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

 

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

Antalet elever som läser SFI 
eller svenska som andra 
språk i kombination med att 
de har språkpraktik ska öka 
jämfört med basåret 2017 

Genom att elevernas studier bedrivs på 
ett målinriktat och effektivt sätt ökar 
deras möjlighet till framtida egen 
försörjning.  
 
Fullmäktigemål: 
2. Kommunen ska i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och näringslivet, 
arbeta för att minska arbetslösheten de 
närmaste två åren med en procentenhet 
årligen.  
Utgångsläge: Arbetslöshet december 
2018, 10,4 procent a. Arbetslöshetsmål 
december 2020, 8,3 procent b. 
Arbetslöshetsmål december 2019, 9,3 
procent Detta mål gäller alla styrelser 
och nämnder. 

Måltidsverksam-
heten 

Minst 88 procent (85 pro-
cent) av skolmaten ska lagas 
från grunden. 
Minst 40 procent (30 pro-
cent) av råvarorna ska vara 
ekologiska. 

Genom att öka andelen ekologiska 
råvaror förbättrar Kungsör sin ranking 
i årets miljökommun. 
 
Fullmäktigemål: 
4. Kungsör ska förbättra sitt resultat i 
rankingen årets miljökommun. Vi ska 
vara bland de 100 bästa 2020. 
Utgångsläge är 138 år 2019. Detta mål 
gäller alla styrelser och nämnder.  

 
  

Sida 77 (118)



 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-02-16 
Ert datum 
 

Sida 
6 (7) 

Diarienummer 
BUN 2020/134 
Er beteckning 
 

 
Förslag till revidering av nämndmål för barn- och utbildningsnämnden 
Den enda justeringen jämfört med tidigare beslut är att målet för måltids-
enheten inte längre finns med som ett nämndmål för barn- och utbildnings-
nämnden. Det har ersatts med ett ekonomiskt mål. 

 
Verksamhets-
område 

Nämndmål till och med 
2022-12-31 

Koppling till fullmäktigemål 

Övergripande mål 
för alla verksam-
heter inom barn- 
och utbildnings-
förvaltningen. 

Andelen barn och elever 
som upplever skolan som 
trygg ska öka. Jämfört med 
basåret 2017.  

Genom att ha en trygg förskola och 
skola för barn och elever bidrar det till 
att barn och elever får en trygg upp-
växt i Kungsör. Det gör kommunen 
ännu attraktivare som bostadsort i 
enlighet med fullmäktigemålet: 
1. Kommunen ska ha minst 9 000 

invånare år 2025 
Övergripande mål 
för alla verksam-
heter inom barn- 
och utbildnings-
förvaltningen. 

Barnkonventionen ska vara 
känd och implementerad i 
förskola och skola. 

 

Övergripande mål 
för alla verksam-
heter inom barn- 
och utbildnings-
förvaltningen. 

I samband med års- och del-
årsbokslut ska ekonomiska 
nyckeltal för respektive 
verksamhetsområde inom 
barn- och utbildnings-
nämnden redovisas för att 
kunna jämföras med motsv-
arande kommuner och riket. 

 

Förskola och pe-
dagogisk omsorg  
1-5 år 

Andelen män som arbetar 
inom förskolan, ska öka 
jämfört med andelen vid 
basåret 2017.  
Förutsatt att männen har 
likvärdig kompetens som 
kvinnliga sökanden. 
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Grundskolan, för-
skoleklassen och 
fritidshemmet. 

Kunskapsresultaten i grund-
skolan ska öka. Jämfört med 
basåret 2017.   

Genom att öka kunskapsresultaten 
ökar och förutsättningarna för att fler 
elever blir behöriga till nationella 
program på gymnasiet. 
 
Fullmäktigemål:  
2. Andel elever i åk. 9 som är behöriga 
till program på gymnasiet ska öka 
varje år med 2017 som basår. 2017: 
81,6 procent.  
Detta mål gäller alla styrelser och 
nämnder.  

Skolgemensamma 
verksamheter.  
Centrala elevhäl-
san, musikskolan, 
förebyggande ar-
bete med ungdo-
mar, fritidsgårdar. 

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

 

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

Antalet elever som läser SFI 
eller svenska som andra 
språk i kombination med att 
de har språkpraktik ska öka 
jämfört med basåret 2017 

Genom att elevernas studier bedrivs på 
ett målinriktat och effektivt sätt ökar 
deras möjlighet till framtida egen 
försörjning.  
 
Fullmäktigemål: 
3. Kommunen ska i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och näringslivet 
arbeta för att minska arbetslösheten 
och vara lägre än genomsnittet för 
jämförbara kommuner år 2025. 
Detta mål gäller alla styrelser och 
nämnder. 
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Solceller till nya förskolan 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till Kungsörs Kommun 
Teknik AB att planera för installation om solceller på den nya förskolan 
samt att innan den 31 maj 2021 återkomma med en ekonomisk prognos för 
hela byggnationen av den ny förskolan. 
Slutgiltigt beslut om beställning av solceller till den ny förskolan kommer 
att tas av barn- och utbildningsnämnden vid nämndens sammanträde i juni 
2021. 

Sammanfattning 
Kungsörs kommun kommer under 2021 att bygga en ny förskola vid 
”Kinnekulle”. Förskolans är upphandlad enligt ramavtal. I avtalet finns det 
en möjlighet att komplettera förskolan med solceller på förskolans tak. 
Det innebär att investeringskostnaden blir cirka 400 000 kronor högre vid 
byggnationen. Med dagens elpriser tar det cirka 20 år innan anläggningen 
har producerat så mycket el att den rent ekonomisk kan bli lönsam. Det 
förutsätter också att anläggningen inte behöver någon reparation eller 
service under den tiden. 
Att beräkna värdet av miljövinster, signalvärdet samt de övriga samhälls-
effekterna som det innebär är svårare. 
Det är sannolikt att kostnaden för investeringen av solceller inte ryms i de 
ekonomiska medel som är avsatta för byggnationen av förskolan. En exak-
tare prognos för den faktiska totalkostnaden för byggnationen kommer att 
kunna lämnas mot slutet av maj 2021. Därefter är det möjligt att avgöra om 
kostnaden för att installera solceller ryms inom den avsatta budgeten. 

  

Dokumenttyp 
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Datum 
2021-02-15 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2021/25 
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Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 02 22 

Organisationsnr 
212000-2056 

Sida 80 (118)

http://www.kungsor.se/


 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-02-15 
Ert datum 
 

Sida 
2 (5) 

Diarienummer 
BUN 2021/25 
Er beteckning 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2021-02-16 Solceller till 
nya förskolan. 
 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

  
  

Skickas till 
Kungsörs KommunTeknik AB 
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Ärendebeskrivning 
Kungsörs kommun kommer under 2021 att bygga en ny förskola vid 
”Kinnekulle”. Förskolans är upphandlad enligt ramavtal. I avtalet finns det 
en möjlighet att komplettera förskolan med solceller på förskolans tak. 
Det innebär att investeringskostnaden blir cirka 400 000 kronor högre vid 
byggnationen. Med dagens elpriser tar det cirka 20 år innan anläggningen 
har producerat så mycket el att den rent ekonomisk kan bli lönsam. Det 
förutsätter också att anläggningen inte behöver någon reparation eller 
service under den tiden. 
Att beräkna värdet av miljövinster, signalvärdet samt de övriga samhälls-
effekterna som det innebär är svårare. 
Det är sannolikt att kostnaden för investeringen av solceller inte ryms i de 
ekonomiska medel som är avsatta för byggnationen av förskolan. En exak-
tare prognos för den faktiska totalkostnaden för byggnationen kommer att 
kunna lämnas mot slutet av maj 2021. Därefter är det möjligt att avgöra om 
kostnaden för att installera solceller ryms inom den avsatta budgeten. 
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Beskrivning av solceller och förväntad elproduktion 

 
Skillnad mellan intäkter för producerad el och kostnader för 
installation, enligt beräkning från Kungsörs KommunTeknik AB 
 
Anläggningen producerar 31 320 kWh per år i snitt, med dagens elpriser 
(0,5 kr/kWh (förbruknings el och elskatt)) kan man teoretiskt göra en 
besparing på 15 660 kronor.  
Egenproducerad el: totalproduktion x marknadspris el = 32 320 kWh x 0,5 
=15 660 kronor 
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Kostnad per år = investering/avskrivningstid = 398 800 kr / 20år = 19 940 
kronor (kostnaderna innehåller inga service och underhållskostnader) 
Besparing totalt - 4 280 kronor. 
 
Slutsatsen blir att anläggningen kommer att gå med ett minusresultat de 
första 20 åren. 
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Uppföljning av internkontrollplan 2020 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämndens godkänner redovisningen och kommer att 
beakta resultatet i samband med revidering av internkontrollplanen inför 
2021 samt inför beslut om mål och budget för kommande budgetår. 

Sammanfattning 
I internkontrollplanen för 2020 ingår: 
Registerutdrag från belastningsregister vid anställning inom förskolan, 
förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och grundsärskolan. 
-  Kontrollera att utdrag har visats i samband med anställningar. 
Måltidsenheten är sedan halvårsskiftet 2020 organiserade under 
kommunstyrelsen. Eftersom uppföljning första halvåret 2020 ingår de 
punkter som gäller måltidsenheten i denna uppföljning. 
Egenkontroll inom Måltidsenheten 
-  Kontrollera att egenkontrollprogram finns och följs vid samtliga 
mottagnings- och tillagningskök. 
Hantering av specialkost inom Måltidsenheten 
-  Kontrollera att riktlinjerna enligt Livsmedelsverkets rekommendationer 
och den lokala måltidspolicyn följs. 
Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem, och 
Vuxenutbildning/Gymnasium 
-  Kontrollera att rapport om kränkande behandling till rektor och huvudman 
sker skyndsamt 
Elevers frånvaro i grundskolan  
-  Kontrollera om det finns elever som av giltig eller ogiltig anledning har 
mer än tre veckors sammanhängande frånvaro från skolan. 
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Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 02 22 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-15 
Uppföljning av internkontrollplan 2020 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

  
  

Skickas till 
Kommunstyrelsen inkl. bilaga 
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Datum Vår beteckning 
2021-02-01 BUN  
Ert datum Er beteckning 

 
  

 Adressat 
  
  
Vår handläggare  
  
  

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056

Uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens 
internkontrollplan för januari till december 2020. 
 
Registerutdrag från belastningsregister vid anställning inom förskolan, 
förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och grundsärskolan. 
-  Kontrollera att utdrag har visats i samband med anställningar. 
Uppföljning: Stickprov har genomförts. Vid två tillfällen är det inte noterat på 
anställningsavtalet att kontroll är genomförd. Vidare uppföljning visar dock att 
det ena fallet rör en person som inte har arbetat under 2020 och i det andra fallet 
är registerkontroll genomförd. 
 
 
Måltidsenheten är sedan halvårsskiftet 2020 organiserade under 
kommunstyrelsen. Eftersom uppföljning första halvåret 2020 ingår de punkter 
som gäller måltidsenheten i denna uppföljning. 
 
Egenkontroll inom Måltidsenheten 
-  Kontrollera att egenkontrollprogram finns och följs vid samtliga mottagnings- 
och tillagningskök. 
Uppföljning: Måltidsenheten följer ett egenkontrollprogram för verksamheten 
som är godkänt och kontrolleras av Miljö- och hälsa där all hantering av 
matproduktion, servering, hygien samt specialkoster finns med som särskilda 
kontrollpunkter. Daglig uppföljning sker av kökschefen. 
Detta program följs i både produktionskök och mottagningskök. 
Årlig internkontroll utförs av Felipe Rivera.  
Ansvarig för att egenkontrollprogrammet för Måltidsverksamheten följs är 
kökschefen på Kung Karls kök, Anna Magdic 
 
Hantering av specialkost inom Måltidsenheten 
-  Kontrollera att riktlinjerna enligt Livsmedelsverkets rekommendationer och 
den lokala måltidspolicyn följs. 
Uppföljning: Daglig kontroll av specialkosten sköts av kocken som tillagar 
maten. Alla skolor i Kungsör har god kunskap och bra rutiner kring 
specialkosthantering. Verksamheterna håller fortsatt hög standard, i likhet med 
tidigare kontroller.  
Det som ingår i kontrollen är: 
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 Att följa Livsmedelverkets rekommendationer. 
 Rutiner för tillagning 
 Rutiner för servering 
 Rutiner för separering 
 Rutiner för egenkontroll (Hantering av livsmedel)  

Den lokala måltidspolicyn behöver dock uppdateras under 2021. 
 

Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem, och 
Vuxenutbildning/Gymnasium 
-  Kontrollera att rapport om kränkande behandling till rektor och huvudman sker 
skyndsamt 
Uppföljning: 31% av de rapporterade händelserna har rapporterats samma dag 
som det inträffat. 31% har rapporterats dagen efter. 8% har rapporterats efter två 
dagar. 14% efter tre dagar, 3% efter fyra dagar, 4% efter fem dagar, 10% har 
rapporterats efter 6 dagar eller fler. 
 
Hanteringen av rapportering av kränkande behandling sker från och med mars 
2020 med hjälp av IT-stöd. Det har inneburit en markant förändring.  
 

0%
5%

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

samma dag dagen efter 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 6 och fler 
dagar

Manuell hantering Med IT-stöd

Tid för rapportering av kränkande behandling
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Elevers frånvaro i grundskolan  
-  Kontrollera om det finns elever som av giltig eller ogiltig anledning har mer än tre veckors  
sammanhängande frånvaro från skolan. 
Uppföljning: Det är totalt 17 elever från grundskolan som vid något tillfälle varit borta i 
längre tid än tre veckor under perioden januari till augusti 2020. Av dessa är det 8st som har 
varit frånvarande i samband med oro för Coronapandemin. För samtliga elever med hög 
frånvaro sker det en dialog med vårdnadshavarna, i vissa fall också i samarbete med  Individ- 
och familjeomsorgsenheten i Kungsörs kommun. 
Det finns ytterligare några elever som har hög och återkommande frånvaro men som inte har 
mer än tre veckors sammanhängande frånvaro.  
Det vore önskvärt att kunna öka insatserna för den är typen av stöd. Till exempel en centralt 
placerad specialpedagog som kunde få fungera som stöd för elevvårdsteamen vid 
kommunens grundskolor. 
 
 
 
 
Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 
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Vår handläggare 
fredrik.bergh@kungsor.se 
Ledningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Internkontroll 2021 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplanen för 
2021 enligt förslaget. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i samarbete med nämndens presi-
dium gjort en riskanalys inför internkontrollplanen 2021. En inventering av 
ett antal områden där intern kontroll kan vara aktuellt har genomförts. 
En risk- och väsentlighetsanalys har genomförts genom att en bedömning 
har gjorts av hur stor sannolikhet det är för att något ska inträffa och hur stor 
konsekvens det skulle få. En värdering i en femgradig skala har använts där 
1 står för mycket lågt och 5 för mycket högt. Ett riskvärde har beräknats 
genom att värdet för sannolikhet har multiplicerats med värdet för konse-
kvens. 
 

 
 
Händelser med ett riskvärde på 10 eller över har tagits med i förslaget till 
internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2021. 

  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-02-15 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2021/23 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 02 22 

Organisationsnr 
212000-2056 

Sida 90 (118)

http://www.kungsor.se/


 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-02-15 
Ert datum 
 

Sida 
2 (2) 

Diarienummer 
BUN 2021/23 
Er beteckning 
 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-15 
Risk- och väsentlighetsanys för barn- och utbildningsnämnden 2021. 
Förslag till internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2021. 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

  
  

Skickas till 
Kommunstyrelsen inkl tjänsteskrivelse och bilagor 
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Internkontrollplan för Barn- och utbildningsnämnden 2021

 

 
 
Presidieberedningens förslag till interkontrollplan för 2021  

Kontrollområde Kontrollansvar Tid för uppföljning Rapporteras till 
Registerutdrag från belastningsregister vid anställning 
inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, 
grundskolan och grundsärskolan. 
- Kontrollera att utdrag har visats i samband med 

anställningar. 

Förvaltnings- 
sekreterare 

Inför årsbokslut genom 
stickprov. 

Förvaltningschef 

Egenkontroll inom Måltidsenheten 
- Kontrollera att egenkontrollprogram finns och följs vid 

samtliga mottagnings- och tillagningskök. 

Kostchef Inför delårsbokslut 
 

Förvaltningschef 

Hantering av specialkost inom Måltidsenheten 
- Kontrollera att riktlinjerna enligt Livsmedelsverkets 

rekommendationer och den lokala måltidspolicyn följs. 

Kostchef I samband med delårsbokslut Förvaltningschef 

Elevers frånvaro i grundskolan 
- Kontrollera om det finns elever som av giltig eller 

ogiltig anledning har mer än tre veckors 
sammanhängande frånvaro från skolan. 

Rektor I samband med delårsbokslut Förvaltningschef 
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Risk- och väsentlighetsanalys för Barn- och utbildningsnämnden 
2021  

1 (3) 

Enhet/kontrollområde 
Kontrollmoment 

Sannolikhet 
(1-5) 

Konsekvens 
(1-5) 

Riskvärde 
(S*K) 

Politisk ledning 

Representation 
- Reglerna följs 

 
2 

 
1 
 

 
2 
 

Närvarolistor 
- Närvarolistor hålls tillgängliga med aktuella 

uppgifter 

 
2 
 

 
2 
 

 
4 
 

Uppföljning av politiska mål 
- Politiska mål är kända av nämnd och 

verksamhet samt följs upp regelbundet. 

2 4 8 

Kansliet 

Postöppning 
- Post öppnas och distribueras korrekt i enlighet 

med sekretessregler och fullmakter. 

 
3 
 

 
3 
 

 
9 
 

Lagkännedom 
- Kansliets ska ha tillgång till och tillhandahålla 

relevant offentligrättslig lagstiftning. 

 
2 

 
3 

 
6 

Verkställande av fattade beslut i barn- och 
utbildningsnämnden 
- Ärendet "beslutsuppföljning" genomförs minst 

två gånger om året. 

 
1 

 
4 

 
4 

Delegering* 
- Delegationsordningen är relevant med 

avseende på kommunstyrelsens förvaltnings 
organisation och befattningar m.m. 

 
3 

 
3 

 
9 
 

Styrdokument beslutade av BUN 
- Styrdokumenten hålls aktuella och 

lättillgängliga. 

 
2 

 
4 

 
8 

Svarsfrekvens synpunkter 
- Kontroll att synpunkter och frågor som 

kommer in till klagomålshanteringen besvaras 
inom 7 dagar. 

 
2 

 
3 

 
6 
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Risk- och väsentlighetsanalys för Barn- och utbildningsnämnden 
2021  

2 (3) 

Enhet/kontrollområde 
Kontrollmoment 

Sannolikhet 
(1-5) 

Konsekvens 
(1-5) 

Riskvärde 
(S*K) 

Förskola Grundskola Fritidshem Vuxenutbildning/Gymnasiet 

- Plats inom lagstadgad tid inom förskolan 2 4 8 
- Registerutdrag från belastningsregister 3 4 12 
- Kränkande behandling. Rapport till rektor och 

huvudman ska ske skyndsamt. 
2 4 8 

- Elevers frånvaro inom grundskola 3 4 12 
- Resebidrag inom gymnasiet 2 3 6 
- Rätt nivå på IKE till externa enheter. 2 4 8 

Måltidsverksamheten 

- Egenkontroll 2 5 10 
- Kontroll av svinn 2 3 6 
- Att livsmedelsverkets föreskrifter följs 2 4 8 
- Specialkost och allergier 2 5 10 
-     
-     
 

Enhet/kontrollområde 
Kontrollmoment 

Sannolikhet 
(1-5) 

Konsekvens 
(1-5) 

Riskvärde 
(S*K) 

Särskola/Elevhälsa/Fritidsgård/Musikskola 

- Beslut om inskrivning i särskola 1 5 5 
- Rätt vaccinationsprogram genomförs 1 4 4 
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Risk- och väsentlighetsanalys för Barn- och utbildningsnämnden 
2021  

3 (3) 

 

Generellt Sannolikhet 
(1-5) 

Konsekvens 
(1-5) 

Riskvärde 
(S*K) 

General Data Protection Regulation (GDPR)  
2 

 
3 

 
6 

- Kontrollera att kommunal handlingsplan finns 
och är känd av chefer och assistenter vid 
förvaltningens enheter. 

   

Arbetsmiljö * 
- Riskanalyser och handlingsplaner finns 

 
3 

 
3 

 
9 

Tillbud och arbetsskador 
- Rapportering sker enligt fastställda rutiner. 

 
3 

 
3 

 
9 

Rehabiliteringsutredning 
- Upprättade finns och att uppföljning sker. 

 
3 

 
3 

 
9 

Rätt lön *  
- Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs vid 

frånvaro 

 
3 

 
3 

 
9 

Frånvarorapportering 
- Kontroll och att det finns bra fungerande 

rutiner inom förvaltningen 

 
2 

 
3 

 
6 

- Dokumenthantering* 
- Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är 

tillgänglig och relevant.  

 
3 

 
3 

 
9 

Registrering datorer 
- Datorer registreras på fel enhet 

 
3 

 
2 

 
6 

- Elevregister 
- Återsökning 

 
2 

 
4 

 
8 

Kurser och konferenser 
- Rätt person, rätt attest 

 
1 

 
3 

 
3 
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Vår handläggare 
Kristin Fernerud@kungsor.se 
 
Kommunala vuxenutbildningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
  

Svar på revisionsrapport - Granskning av 
kommunal vuxenutbildning 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lämnar förvaltningens förslag till svar på 
revisionsrapporten som sitt eget. 
De föreslagna åtgärderna ska genomföras.  

Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna har lämnat en rapport över granskning av 
den kommunala vuxenutbildningen som utförts under 2020. Den 
sammanfattande bedömningen är att Kungsörs kommun erbjuder och 
bedriver vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna i enlighet med 
lag.  Enheten VIVA har en ändamålsriktig organisation som gör att 
verksamheten kan bedrivas effektivt.  
Revisorerna ser utifrån genomförda intervjuer ett engagemang och drivkraft 
för hög måluppfyllelse genom stor flexibilitet. Det är av stor betydelse att 
barn- och utbildningsnämnden känner till kostnader knutna till respektive 
utbildning som bedrivs i förhållande till måluppfyllelsen. 
Revisorerna rekommenderar att nämnden: 

 låter säkerställa att kostnaderna för respektive utbildning inom 
vuxenutbildningen redovisas i enlighet med SCB´s direktiv 

 stärker det systematiska kvalitetsarbetet så att avsatta resurser sätts i 
förhållande till uppfyllda mål för att kunna bedöma verksamhetens 
effektivitet i förhållande till exempelvis andra driftsformer. 

Planerade åtgärder:  
Inför beslut av nämndmål för 2020 föreslås barn- och utbildningsnämnden 
införa ett övergripande mål för alla verksamheter inom barn- och utbild-
ningsförvaltningen ”I samband med års- och delårsbokslut ska ekonomiska 
nyckeltal för respektive verksamhetsområde inom barn- och utbildnings-
nämnden redovisas för att kunna jämföras med motsvarande kommuner och 
riket.” 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-02-16 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2020/98 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 58 

Organisationsnr 
212000-2056 
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BUN 2020/98 
Er beteckning 
 

Det har dock inte varit möjligt att, inom de ekonomiska ramarna för barn- 
och utbildningsnämnden, tillsätta utökade resurser för att förstärka det 
systematiska kvalitetsarbetet. Förhoppning är att kunna få stöd med de 
aktuella arbetsuppgifterna från ekonomienheten när de vakanta tjänsterna 
inom ekonomienheten tillsätts igen. Med det stödet kommer det att bli 
lättare att bedöma att resurser tillsätts i förhållande till behov och resultat. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-16 Svar på 

revisionsrapport 
 Missiv - Granskning av den kommunala vuxenutbildningen 
 Revisionsrapport - Granskning av kommunal vuxenutbildning 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

Kristin Fernerud 
Rektor 

Skickas till 
Revisorerna 
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Vår handläggare 
Fredrik.berg@kungsor.se 
 
Förvaltningskontoret 
Barn- och utbildningsförvaltningen 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämmnden 

Meddelanden februari 2021 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger meddelandena till handlingarna.  

Sammanfattning 
Meddelanden som lämnas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i 
februari 2021: 
Dnr  Information 
SN 2020/199 Rinken i Valskog är invigd 
SN 2021/26 En slutredovisning har gjort still Skolverket kring 

Nyanländas lärande 
SN 2020/118 Kommunfullmäktige har bifallit motionen om porrfilter i 

skolan. Innehållsfiltrering införs på samtliga kommunens 
datorer och iPads enligt Västra Mälardalens 
Kommunalförbunds förslag. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att 
installera filter som kan blockera valda delar av tillgången 
till internet på samtliga Chromebooks inom förvaltning-
en. Kostnaden för åtgärden hanteras i samband med 
budgeten för kommande år. 

 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-02-17 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2021/9 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 52 

Organisationsnr 
212000-2056 
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