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1 Inledning
Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen
för utbildningen. Huvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheten,
analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla
utbildningen. Detta är första året då dokumentationen sker i verktyget Stratsys. Sektor utbildnings
framtagna systematiska kvalitetsarbete finns beskrivet i en riktlinje som är antagen av
utbildningsnämnden.
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2 Utbildningsnämndens mål 2020-2022
Utifrån sammanställning av verksamheternas kvalitetsarbete 2019/2020:
Utbildningsnämnden föreslås genomföra dialogmöten:



Hösten 2020, utifrån resultat huvudmannens sammanställning med fokus på enheternas
resultat.



Våren 2021, utifrån justeringar i mätning av resultat efter Skolinspektionens granskning
2020.

Utbildningsnämnden föreslås göra verksamhetsbesök:



Hösten 2020 utgår med anledning av pandemi.



Våren 2021, nya skolrestaurangen vid Tunaholmsskolan och Vadsbogymnasiet,
Vadsbogymnasiet och Vuxenutbildningen, Björkgårdens kök, Unicaskolan och
Grangärdets skola.

Nedan följer en sammanfattning av de verksamhetsbesök och dialogmöten som nämnden eller
delar av nämnden genomfört under läsåret 2019/2020. Vårterminen 2020 blev
verksamhetsbesöken inställda och utbildningsnämndens presidium gjorde inga extra besök i
verksamheten. Likaså ställdes programråd inom gymnasiet in under våren.








Den 17 september 2019 besökte och informerades utbildningsnämnden om
verksamheten vid Vadsbogymnasiet och Vuxenutbildning Mariestad samt deltog vid en
föreläsning med Lärlingscentrum.
Den 18 september 2019 genomfördes ett dialogmöte mellan nämndens ledamöter,
avdelningschefer och rektorer. Dialogmötet hade fokus på enheternas resultat i
huvudmannens sammanställning.
Den 15 oktober 2019 besökte och informerades utbildningsnämnden om verksamheten
vid Medborgarresurs Lotsen och förskolan Kompassen.
Den 22 november 2019 besökte och informerades utbildningsnämndens presidium om
verksamheten vid Lyrestads skola samt Ljungdalens och Hasselbackens förskolor.
Den 26 november 2019 besökte och informerades utbildningsnämndens presidium om
verksamheten vid Österåsens förskola.
Den 2 mars 2020 besökte och informerades utbildningsnämndens presidium om
verksamheten vid Tidavads och Kvarnstenens skolor.
Den 11 mars 2020 genomfördes ett dialogmöte mellan nämndens ledamöter,
avdelningschefer och rektorer kring samtal om måluppfyllelse samt betygssättning.
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2.1 Alla barn/elever/matgäster känner sig trygga i utbildningsnämndens
verksamheter.
Beskrivning av Nämnd/verksamhetsmål
Arbetsmiljön i utbildningsnämndens verksamheter ska präglas av trygghet och studiero.
Skolan ska erbjuda en god lärmiljö där bemötande och stöd ger barn och elever förutsättningar
att fokusera på undervisningen. Det finns tydliga och kända rutiner på skolan för hur man ska
hantera olika situationer, exempelvis frånvaro och olika former av kränkningar. Medvetenheten
om den fysiska miljöns betydelse för en trygg och kunskapsstödjande arbetsmiljö ska vara hög.
Skolan ska ha god samverkan med vårdnadshavare samt socialtjänst, polis och andra relevanta
aktörer.
I verksamheten serveras mat som är säkerställd ur allergi- och hygienisk aspekt så att alla
matgäster ska kunna känna sig trygga.
Kommentar
Inom förskolan anser 99 % av de vårdnadshavare som svarat på enkätundersökningen att deras
barn är trygga i förskolan. En samsyn och förståelse för förskolans uppdrag bidrar till det
gemensamma arbetet att skapa trygga relationer med barn och med vårdnadshavare. Ett sätt att
öka tryggheten har varit att dela barnen i mindre grupper samt att dela mer information med
vårdnadshavare om verksamhetens arbete med hjälp av digitala verktyg.
Grundskolan har ett fortsatt utvecklingsområde gällande trygghet då årets enkätresultat för
årskurs 3 och 5 visar ett mer negativt utfall än jämfört med föregående år. Enskilda enheter och
klasser svarar för större avvikelser som drar ner helhetsresultatet och dessa enheter behöver
arbeta vidare med att analysera enheternas resultat. I årskurs 8 syns dock ett mer positivt resultat
än tidigare år vilket kan hänföras till åtgärder som är vidtagna på högstadierna med
socialpedagoger och fler vuxna i skolmiljön. När det gäller studiero i klassrummet uppvisar
grundskolan ett sämre resultat i årskurs 3 och 5 än jämfört med tidigare år, medan årskurs 8 visar
ett mer positivt resultat. Analysen säger att eleverna även förknippar studiero även med
förflyttningar mellan klassrum vilket skulle förklara varför årskurs 8 har ett mer positivt resultat
kanske på grund av fler vuxna i korridorsmiljöerna.
Gällande gymnasiet är skolledningens uppfattning att Vadsbogymnasiet upplevs generellt av
elever och personal som en trygg och lugn skola. Men enligt enkäten i årskurs två har upplevelsen
av trygghet bland eleverna minska från föregående läsår samtidigt som resultaten för studiero har
stigit. Analysen av resultatet är att det under året varit en del händelser och större konflikter som
påverkat tryggheten för elever i och runt skolan.
När det gäller skolmåltider finns fortsatt ett utvecklingsbehov att samverka med skolenheterna
om hur måltidsmiljön kan förbättras samt hur arbetet med menyerna kan skapa intresse och
matlust för skolmåltiden.
Trygghet är mätbart på flera sätt. Ett är att se över hur verksamheten arbetar med anmälningar till
huvudmannen gällande kränkningar och diskrimineringsärenden. Nedan redovisat per enhet.
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Genom enkäter mäts barns, elevers och vårdnadshavares tankar kring de teman som ryms inom
de olika nämndmålen. Svarsfrekvensen redovisas nedan:
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2.2 Alla barn/elever utvecklas via ledning och stimulans att nå målen för
sin utbildning
Beskrivning av Nämnd/verksamhetsmål
Lärare har höga förväntningar på barn och elever. Utbildning och undervisning utgår alltid från
läroplanernas mål och kunskapskrav respektive examensmålen och ämnesplanernas kunskapskrav
samt från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Alla lärare är engagerade och kompetenta,
och planerar undervisningen gemensamt. Barnens åsikter ska tas tillvara i utbildningen och de ska
få möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. På så
sätt kan barnen utveckla tilltro till sin egen förmåga samt bli delaktiga och utöva inflytande över
utbildningen. Eleverna får i förväg veta vilka mål de arbetar mot, är delaktiga i planeringen av hur
undervisningen ska genomföras och vilka olika former för redovisning och bedömning som
kommer att användas. Eleverna får genom detta en god kännedom om sin prestationsförmåga i
förhållande till målen, vilket leder till att eleverna utvecklar en positiv attityd till lärande och ser
sin egen ansträngning som betydelsefull. Bedömning i formativt syfte, med avsikten att stärka
elevens lärande, används både för att synliggöra och stödja elevernas kunskapsutveckling samt för
att kontinuerligt bedöma, utveckla och förbättra undervisningen.
Genom delaktighet och inflytande prövas nya metoder. Verksamheterna är aktiva i att öka
samverkan med andra aktörer för att skapa hållbara lösningar för barn/elever. Skolans arbete
med stöd av barn- och elevhälsan och en vidare samverkan inom Medborgarresurs Lotsen ger
möjlighet till tidiga insatser för att nå de familjer/barn/elever som är i behov av stöd.
Digitala verktyg ska vara en naturlig del av skolans verksamhet, både i undervisningen och som
administrativt hjälpmedel. Verksamheten har behov av att utveckla den digitala kompetensen och
infrastrukturen i syfte att förbättra de pedagogiska processerna samt bidra till ökad likvärdighet
när det gäller digitalisering inom utbildningsnämndens verksamheter.
Kommentar
Förskolans arbete har fokuserat på att arbeta med den nya läroplanen och att använda digitala
verktyg för att dokumentera planering och uppföljning av verksamhetens arbete. Detta har
förutsatt att medarbetarna har digital kompetens och möjlighet att använda de verktyg som kan
finns i verksamheten. Läroplanen har förtydligat undervisningsuppdraget, men hur det tas emot i
verksamheten ser olika ut på enheterna. Detta är ett fortsatt utvecklingsområde.
Grundskolans och gymnasiets fokus för att eleverna ska nå högre måluppfyllelse ligger kring
arbete för en ökad elevnärvaro i skolan. Statistiken för året blev dock kraftigt missvisande med
anledning av pandemin, vilket gör att mätetalen inte går att jämföra över åren. Det finns fortsatt
ett utvecklingsområde med att arbeta för ökad närvaro inom både grundskola och gymnasium.
När det gäller grundskolans måluppfyllelse är det en positiv trend gällande meritvärden för
årskurs 9 jämfört med föregående år, men det finns ett fortsatt utvecklingsbehov av att följa
samma elever över tid för att se utvecklingen.
Vid gymnasiet visar framräknade betygspoäng för läsåret 19/20 att den sammantagna
betygspoängen för skolans avgångselever sjunkit något. När det gäller yrkesprogrammen så är
betygspoängen i stort sett oförändrade. Däremot har resultaten förändrats negativt vid
högskoleförberedande program. Läsåret 2020 har varit annorlunda jämfört med tidigare läsår på
grund av pandemin som medförde att undervisning vid gymnasiet sedan 18 mars genomförts på
distans. Detta har varit vardag varit under den period då elever gör kompletteringar och
prövningar för att klara kunskapskraven. Vilka konsekvenser distansundervisningen gett för
resultaten och måluppfyllelsen för tidigt att svara på samt vilka åtgärder och verksamhetsförändringar som kan vara aktuella. Risken är stor annars att beslut fattas på felaktiga grunder.
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2.3 Se och förstå alla barn och elever
Beskrivning av Nämnd/verksamhetsmål
Alla barn och elever ska bli sedda och förstådda i den verksamhet barnet/eleven deltar i. Barn
och elever är inte på ett speciellt sätt, de blir på olika sätt, i relation till de möjligheter och normer
som de olika miljöerna och aktiviteterna utgör.
Principen om allas lika värde och rätt till inflytande ska vara ledande i såväl organisation som val
av innehåll och arbetssätt i verksamheten. Varje medarbetare ska ha ett inkluderande
förhållningssätt och bemötande i sin profession. Genom samverkan mellan yrkesprofessioner,
inom och utom sektor utbildning, ska ökade förutsättningar och möjligheter till rätt stöd ges för
den enskilde.
Kommentar
Förskolan har som målsättning att TAKK (Tecken som alternativ kommunikation) ska vara en
levande kommunikationsform i alla förskolor och har arbetat för att kompetensutveckla
personalen inom området. Insatser skulle gjorts under våren 2020 men ställdes in på grund av
pandemin. Material finns men personalens intresse och trygghet att använda det behöver stärkas.
Barnhälsoteam och Barnhälsoplan finns nu för barn i förskolan men det kvarstår ett
implementeringsarbete.
Grundskolan arbetar med tillgängliga lärmiljöer och likvärdig kvalitet i elevhälsoarbetet för att
möta upp olika elevers behov. Medarbetare har vid enkätförfrågan svarat att de i högre grad än
föregående år upplever sig ha kännedom om ärendegång kring elever i behov av stöd och att man
även använder den. En förstärkt elevhälsa har bidragit till ökade möjligheter för ett främjande och
förebyggande arbete.
Även inflytande och delaktighet redovisas under detta målområde och där varierar enkätsvaren
från eleverna. I årskurs 5 och 8 anser en ökad andel elever att de får vara med och påverka på
vilket sätt man ska arbeta med skoluppgifter jämfört med förra året, medan motsvarande resultat
för elever i årskurs 3 sjunker.
I gymnasiet visar resultaten gällande inflytande och delaktighet stora variationer mellan
programmen. Det pågår ett medvetet utvecklingsarbete på flera program gällande elevernas
inflytande över arbetsformer och arbetssätt. Även detta område har påverkats av pandemin då
det krävdes en snabb omställning till distansundervisning.
När det gäller arbetet med elever i behov av anpassningar och särskilt stöd behöver gymnasiet
arbeta vidare med att befästa och tydliggöra elevhälsoplanen och elevhälsans uppdrag. Eleverna
upplever över lag att de får hjälp och stöttning av lärarna i skolarbetet samt att lärarna hjälper
eleverna med skolarbetet när de behöver.
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2.4 Sektor utbildning ska erbjuda en attraktiv arbetsplats för elever,
medarbetare, chefer och framtida medarbetare
Beskrivning av Nämnd/verksamhetsmål
För att sektor utbildning ska lyckas med övriga mål behövs kunniga, engagerade medarbetare och
chefer med rätt kompetens. Personalens utbildning är den viktigaste faktorn för att
barn/elever/matgäster ska erbjudas en utbildning och måltider med hög kvalitet.
Sektor utbildning ska vara en arbetsgivare med attraktiva arbetsvillkor. Sektorn utvecklar,
behåller, attraherar, rekryterar, och introducerar kompetenta och engagerade medarbetare som tar
initiativ till och får möjlighet att utveckla sig själva och sitt uppdrag. Arbetsmiljön på sektorns
samtliga arbetsplatser är god och erbjuder och stimulerar medarbetare att utveckla verksamheten.
Arbetet med strategisk kompetensförsörjning säkerställer att medarbetare på alla nivåer har den
kompetens som behövs för att skapa de bästa förutsättningarna för varje barn/elev/matgäst.
Arbetsplatser som karakteriseras av en medvetenhet och kunskap om systematiskt
arbetsmiljöarbete har bättre förutsättningar att i praktiken skapa en god arbetsmiljö fri från
kränkande särbehandling, trakasserier, repressalier och diskriminering. En sådan arbetsplats
skapar ett långsiktigt hållbart arbetsliv för medarbetare och främjar trivsel, engagemang och
delaktighet.
Kommentar
I förskolan har ett arbete genomförts för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan yrkesgrupper i
förskolan i samband med den nya läroplan som införts. Uppdragshandlingar har tydliggjorts och
dialog har förts i medarbetarsamtalen. Vidare har förskolan arbetat med att organisera planeringstid och arbetstid samt agerat för att minska korttidssjukfrånvaron. Fram till pandemiutbrottet var
det en mycket positiv trend kring de insatser som skett kring korttidsfrånvaron.
Grundskolan har arbetat med att ta reda på kompetensutvecklingsbehov bland medarbetare och
skapar framtida kompetensutveckling inom de områden som är aktuella. I det övergripande gäller
kompetensutveckling kring digitala verktyg. Fritidshemmen har belysts särskilt under
verksamhetsåret bland annat eftersom det fanns otydligheter i arbetet som påverkade
arbetsmiljön. Det finns behov av att fritidspedagoger träffas och arbetar med utveckling och delar
erfarenheter om arbetet.
Gymnasiet har haft en arbetsmiljögrupp och en nära samverkan med skyddsombuden. Sedan en
tid har gymnasiet arbetat med säkerhetsfrågor och kompetenshöjande insatser inom hot och våld.
I samband med övergången till distansundervisning blev det dock aktuellt att göra mer
kompetenshöjande insatser inom digitala verktyg.
Kostavdelningen fick under verksamhetsåret möjlighet att arbeta med kompetenshöjande insatser
genom erfarenhetsutbyte med andra kommuner. Likaså genomfördes hygienutbildning. Genom
ett ekonomiskt bidrag möjliggjordes att flera medarbetare kunnat genomgå valideringsutbildning
för kock vilket ökat antalet kockar i verksamheten till 38 medarbetare. Kostavdelningen har
återkommande behov av medarbetare och arbetar för att ta fram mer utförliga uppdragsbeskrivningar och göra tätare uppföljningar med nyanställd personal för att få fler att stanna i
verksamheten längre tid.
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2.5 Hög kvalitet ska prägla utbildningsnämndens verksamheter och ge
förutsättningar för ett gott företags- och näringslivsklimat
Beskrivning av Nämnd/verksamhetsmål
Mariestads skolenheter ska ha tillräckligt med platser och god kvalitet för att ge förutsättningar
för ett gott företags- och näringslivsklimat. Alla barn och elever ska under sin skolgång ha
kontakt med högskolor, branscher, näringsliv och andra aktörer (exempelvis inom
biosfärsområdet och electri village).
Barnen och eleverna ska därigenom ges möjlighet till kunskap, inspiration och underlag inför
hållbar utveckling, framtida studier och yrkesval. Sektor utbildning ska bidra till att stärka
Mariestads kommun genom att utveckla samverkan med lärosäten, myndigheter och andra
externa aktörer såväl regionalt som nationellt och ge både barn, elever och lärare möjlighet till
olika former av samarbeten.
En hög kvalitet i utbildningen i skolor, kan bidra till att öka attraktiviteten för arbetskraft att söka
sig till staden och för företag att kunna etablera sin verksamhet här. Systematiskt kvalitetsarbete i
alla verksamheter bidrar till att öka kunskapsutvecklingen. Yrkesutbildningar och
lärlingsutbildningar med hög kvalitet gynnar företagande och näringsliv.
Det studie- och yrkesorienterade arbetet ska omfatta elever i samtliga årskurser i grundskolan.
Skolan ska samverka med arbetslivet och närsamhället i övrigt och tillgodose elevernas behov av
vägledning inför elevernas val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet.
I gymnasieskolorna har eleverna ett brett utbud av kontakter med högskolor, branscher,
näringsliv och andra aktörer. En ökad samverkan med vuxenutbildningen, AME och
Högskoleplattformen Dacapo är prioriterad för att fler elever/studerande ska kunna gå vidare till
arbete eller studier.
Kommentar
För att säkerställa hög kvalitet i utbildningsnämndens verksamheter som i sin tur ger
förutsättningar för ett gott företags- och näringslivsklimat, krävs en systematik och mätning av
verksamhetens arbete och elevernas resultat. Under verksamhetsåret har nytt verktyg tagits i bruk
för att dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet och fortfarande finns arbete att göra för att
få alla delar på plats i detta. Ett digitalt verktyg kräver också ett annat tankesätt vad gäller mätetal
och bedömning av måluppfyllelse.
Samverkan med företag och näringsliv är också aktuellt under målsättningen. I årskurs 8 ska det
genomföras prao, och under vårterminen hann en högstadieskola med sin prao-period medan
den andra praoperioden fick senareläggas för att eventuellt genomföras hösten 2020 med
anledning av pandemin.
Gymnasiet kunde under vårterminen genomföra sin arbetsplatsförlagda utbildning, med några
undantag. Prao och APL är de tydligaste tillfällena då skola och näringsliv samarbetar och det är
en viktig arena för att ge elever en inblick i och en utbildning för det yrke man planerar för. Det
finns ett behov av att inom några områden hitta ett breddat samarbete med företag knutna till
yrkesprogrammen inom gymnasiet. Under året har bland annat ett samarbete med Mätse Tissue
blivit aktuellt på grund av företagets expansionsplaner.
Bedömningen att det är en neutral trend för målområdet beror på att mycket av arbetet i
samverkan med företag och näringsliv bromsats under våren 2020 på grund av pandemin.
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3 Resultat och analys per verksamhetsområde
3.1 Förskola och pedagogisk omsorg
Förskoleverksamheten i Mariestad består av två dagbarnvårdare och 18 förskolor som är indelade
i åtta förskoleområden och leds av åtta rektorer och en biträdande rektor. Barnantalet har under
flera år ökat men under de senaste åren har barnantalet minskat. Det har gjort att organisationen
på förskolorna har förändrats. Beslut har tagits att avveckla paviljongerna vid Kompassens
förskola.
Enheternas kvalitetsarbete sker i Unikum. Inskrivningsprocessen har under året digitaliserats.
3.1.1 Alla barn/elever/matgäster känner sig trygga i utbildningsnämndens verksamheter.
Skapa försättningar för att alla barn ska känna sig trygga i förskolans utbildning
Beskrivning av aktivitet
Varje enhet beskriver sitt arbete med sina mål utifrån
trygghet. Plan mot diskriminering och annan kränkande
behandling.

Mätmetod
Analys av vårdnadshavarenkät samt
kränkningsärenden.
Planerade främjande och förebyggande
åtgärder med uppföljning och analys

Sammanfattande resultat och analys:

Vi ser en positiv trend, 99 % av vårdnadshavare anser att deras barn är trygga i vår utbildning.
Enheterna har en förankrad samsyn och förståelse för förskolans uppdrag som helhet.
Pedagogerna arbetar på många olika plan för att skapa trygga relationer med barn och vårdnadshavare. När vi introducerar barn i vår utbildning arbetar vi med en föräldraaktiv inskolning som
syftar till att skapa tillitsfulla relationer och en trygg anknytning mellan barn, vårdnadshavare och
pedagoger. Trygghet är ett viktigt och ständigt pågående arbete som är en förutsättning för att
bibehålla den höga måluppfyllelsen. Samtliga enheter har en upprättad plan mot diskriminering
och kränkande behandling med främjande och förebyggande arbete. Systematiken i uppföljningen
behöver förbättras. Vi har introducerat Unikum, som bidrar till att öka vårdnadshavarnas insyn
och delaktighet. En framgångsfaktor är att dela barnen i mindre grupper skapar mindre
sammanhang och pedagogerna kan vara mer närvarande. Ett aktivt arbete med korttidsfrånvaro
har gjorts under året för att skapa trygghet på enheterna. Det arbetet har varit svårt att fullfölja
utifrån pandemisituationen. En låg sjukfrånvaro motverkar otrygghet. Kontinuitet och trygghet
skapas genom samarbete mellan avdelningarna.
Styrkor


Ständigt pågående arbete med trygghet, inflytande och delaktighet
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Ped. organiserar för att barnen ska ingå i mindre sammanhang



Daglig kontakt med vårdnadshavare



Vårdnadshavare har möjlighet till insyn via Unikum



Trygga relationer skapas genom att pedagogerna är goda förebilder och finns nära barnen
för att tillgodose deras behov



Minskad sjukfrånvaro

Utvecklingsområde


Skapa systematik i uppföljningen av det främjande och förebyggande arbetet



Utöka samarbetet med andra professioner för att främja barnhälsa



Skapa hållbara organisationer utifrån de förutsättningar som finns på varje enhet



Pedagogerna får möjlighet till reflektion och stöd från pedagogisk handledare för att
skapa en samsyn på enheten



Skapa mål under ”Trygghet" Ett mål kopplat till pedagogisk handledare och processen i
arbetet i Normer och värden

Utfall
Positiv trend

3.1.2 Alla barn/elever utvecklas via ledning och stimulans att nå målen för sin utbildning

Resultat och analys:
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Under året har vårt största fokus varit att implementera en digital plattform för att dokumentera
det systematiska kvalitetsarbetet. Lägsta nivån i det systematiska kvalitetsarbetet har höjts och
bidragit till ökad likvärdighet.
En ny skrivning i förskolans läroplan är: "utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att
utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dom möjlighet att utveckla en förståelse för den
digitalisering de möter i vardagen". Utifrån denna skrivning visar vår kartläggning att det finns en
vilja och en nyfikenhet hos pedagogerna att jobba med digitala verktyg. Vi upplever en osäkerhet
bland pedagogerna, många menar att de saknar kunskap inom ämnet.
Lärandeperspektivet i förskolans utbildning har förtydligats i och med revideringen av läroplanen
för förskolan, Lpfö 18. Vår analys visar att fler och fler förskolor i större utsträckning fokuserar
på undervisningen. De förskolor som har haft reflektionsstöd av pedagogisk handledare menar vi
har haft större stöd och ökad kvalité i undervisningen. Att arbeta utifrån ett projektbaserat
arbetssätt skapar möjlighet för en röd tråd i undervisningen samt inflytande samt att
utgångspunkten är barnens intresse. Kompetensutvecklingen har under året fokuserat på leken
och språket. Nästa årsarbete med helhetsidén menar vi kommer utveckla pedagogerna i sin
yrkesutövning och skapa en tydlig riktning.
Styrkor:


Det projektbaserade arbetssättet för omsorg, utveckling och lärande.



Pedagogisk handledare



Fördjupat förståelsen kring begreppen undervisning och utbildning i förskolan.

Utvecklingsområde:


Satsning på att alla förskolor ska få stöd av pedagogisk handledare.



Implementera helhetsidén



Utveckla arbetet med att koppla ihop teori och praktik utifrån forskning och vetenskaplig
grund.



Säkerställa att man arbetar utifrån hela läroplanen



Adekvata digitala verktyg och ökad digital kompetens
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Det systematiska kvalitetsarbetet på enheterna ska dokumenteras i Unikum
Beskrivning av aktivitet
Lärplattformen Unikum implementeras i
förskolans utbildning.
Två unikumadministratörer
Nätverk för administratörer och stödjare
Administratörer skapar
kommungemensamma mallar

Mätmetod
Varje rektor tittar och analyserar sina förskolors arbete i
Unikum. Används verktyget och på vilket sätt används
verktyget.

Resultat och analys

Målet är nått då Unikum har varit enda alternativet för dokumentation av systematiskt
kvalitetsarbete (SKA). Lägstanivån i dokumentationen har ökat och bidragit till ökad likvärdighet.
Analys
En framgångsfaktor har varit att vi haft två Unikumadministratörer som haft kontakt med
Unikum och varit nära knutna till ledningsgruppen. De har utformat SKA i Unikum, varit
ledare/utbildare i nätverket för unikumstödjare samt haft supportfunktion. Vi ser också att det
varit en framgångsfaktor att den pedagogiska handledaren varit tillika användarstödjare.
Enligt enkätsvaren har Unikum varit ett stöd i SKA. Det är positivt att allt finns samlat på ett
ställe, att det funnits färdiga mallar och stödfrågor till veckoreflektioner, halvårs- och helårsanalys.
Upplägget av implementeringsarbetet/utbildningen av alla pedagoger i verktyget har bidragit till
resultatet.
Utvecklingsområde


Unikumadministratörernas uppdrag behöver riktas mot att utveckla arbetet i Unikum
med etiketter för att säkerställa att vi arbetar med hela läroplanen.



Tydliggöra hur nätverken för Unikumstödjare och pedagogiska handledare ska användas.



Utveckla utvecklingssamtalet i Unikum. Koppla lärloggar till enskilt barn. Alla ska
använda utvecklingssamtalet i Unikum för att kunna jämföra barnets utvecklingsprocess
år från år.



Uppdatera bildpolicyn

Utfall
Uppfyllt
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Adekvat digital kompetens
Beskrivning av aktivitet
Ge pedagogernas kompetenshöjande insatser för att nå skrivningen i
läroplanen ”Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att
utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att
utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen” Skapa
ett nuläge genom frågeställningar till all personal vid medarbetarsamtal.
Utifrån det aktiviteter på avdelningsnivå och enhetsnivå

Mätmetod
Skapa nuläge
och göra
analys

Mätperiod
Delår
Helår

Resultat
Kartläggningen från medarbetarsamtalen och våra observationer visar att förståelsen för vad
adekvat digital kompetens innebär varierar.
Analys och slutsats
Det är synligt att begreppet är oreflekterat och man använder sig mest av digital kompetens
genom att projicera och använda sig av olika appar på iPaden. Det finns en nyfikenhet och en
vilja hos de allra flesta att använda sig av digitala verktyg, men också en osäkerhet om hur. Många
pedagoger säger sig sakna kunskap i ämnet.
Ledningsgruppens rektorer ser en tendens till att det är mycket filmer och musik som projiceras i
lekmiljön och som blir ett bakgrundsljud stor del av dagen.
Det finns en grupp pedagoger som lyfter att forskning visar att små barn inte ska vistas så mycket
framför skärmar och utsättas för strålning.
Några enheter har haft work shops i green screen, imovie och QR-koder. Vi ser inte resultat av
detta i undervisningen mer än vissa punktinsatser.
Styrkor


Alla pedagoger har varsin iPad



Alla avdelningar har varsin projektor



Unikum har varit en väg in i användandet av digitala verktyg

Utvecklingsområde


Det bör finnas adekvata digitala verktyg lätt tillgängliga på varje enhet exempelvis:
"Förstoringsägg", material för green screen,



Det bör finnas med frågor i planering och reflektion kring användandet av digitala
verktyg i undervisningen.

Utfall
Positiv trend
Ny läroplan
Beskrivning av aktivitet
Skapa ökad förståelse för begreppen utbildning och undervisning Frågor i
medarbetarsamtalen som berör begreppen utbildning och undervisning för att
skapa ett nuläge
Reflektionsfrågor i mallarna planering och lärlogg i Unikum
Fokus under året: Leken som språkutvecklande arbetssätt
En gemensam satsning för alla förskolor görs under läsåret på leken och leken
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som språkutvecklande arbetssätt.
Mycket av implementeringsarbetet med ny läroplan sker ute på förskolorna
utifrån lokala behov. En gemensam satsning för alla förskolor har gjorts under
läsåret på leken och leken som språkutvecklande arbetssätt.

Resultat
Vi upplever att alla enheter ägnat sig åt begreppen utbildning och undervisning i olika grad samt
att förståelsen kring begreppen varierar på enheterna. Leken var ett identifierat utvecklingsområde men alla enheter har inte arbetet med det under året.
Analys
En faktor som bidrar till en större förståelse för begreppen utbildning och undervisning är en hög
andel förskollärare på enheten.
Vi ser att på de förskolor som har läst och diskuterat boken "Utbildning och undervisning i
förskolan" av Christian Eidevall och Ingrid Engdahl har fördjupat sin förståelse kring begreppen,
(utbildning och undervisning). En förskola hade skrivit in frågor som var kopplade kring
utbildning och undervisning i sin reflektionsmall och upplevde att de fått med sig sina tankar på
ett naturligt sätt in i det pedagogiska arbetet.
Alla enheter har ägnat sig åt utbildning och undervisningsbegreppen i olika grad och avsatt
varierat med tid.
I och med en satsning, riktat från staten, på att utveckla barns språk fick vi tillgång till extra
medel. Eftersom vi själva inte upplevt detta som ett utvecklingsområde utformade vi
föreläsningar samt nätverksgrupper som var kopplade till lekens betydelse för barns
språkutveckling, som vi sett som ett utvecklingsområde. Vi har insett att dessa
utvecklingsområden inte har hängt ihop detta läsår
Några förskolor hade leken som utvecklingsområde och har skrivit sin process mot det. Det var
också ett nytt mål i Lpfö- 18.
Utvecklingsområde


I och med nästa års arbete med enheternas helhetsidé samt beskrivning av den
pedagogiska idén kommer vi fördjupa oss kring delarna i läroplanen.

Utfall
Positiv trend
Omsorg, utveckling och lärande
Beskrivning av aktivitet
Mätmetod
Gemensamma utvecklingsbehov Analys av enheternas uppföljningar och utvärderingar

Samlad bedömning av aktiviteten
Lärandeperspektivet i förskolans utbildning har förtydligats i och med revideringen av läroplanen
för förskolan, Lpfö 18. Vår analys visar att fler och fler förskolor i större utsträckning fokuserar
på undervisningen. De förskolor som har haft reflektionsstöd av pedagogisk handledare menar vi
har haft större stöd och ökad kvalité i undervisningen. Att arbeta utifrån ett projektbaserat
arbetssätt skapar möjlighet för en röd tråd i undervisningen samt inflytande samt att
utgångspunkten är barnens intresse. Kompetensutvecklingen har under året fokuserat på leken
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och språket. Nästa årsarbete med helhetsidén menar vi kommer utveckla pedagogerna i sin
yrkesutövning och skapa en tydlig riktning.
Styrkor:


Det projektbaserade arbetssättet för omsorg, utveckling och lärande



Pedagogisk handledare



Fördjupat förståelsen kring begreppen undervisning och utbildning i förskolan

Utvecklingsområde:


Satsning på att alla förskolor ska få stöd av pedagogisk handledare



Implementera helhetsidén



Utveckla arbetet med att koppla ihop teori och praktik utifrån forskning och vetenskaplig
grund



Säkerställa att man arbetar utifrån hela läroplanen

Utfall
Positiv trend

3.1.3 Se och förstå alla barn och elever

Resultat och analys
Barnhälsoteam (BHT), Kartläggningsmaterial, Triangeln och TAKK (Tecken som alternativ
kommunikation) är några av de arbetssätt och metoder vi använder i barnhälsoarbetet på
enheterna för att se och förstå alla barn. En trygg och god anknytning och introduktion i
förskolan skapar en grund för utveckling och lärande, vilket i sin tur skapar hållbara relationer för
att se och förstå alla barn. Begreppet barnhälsoarbetet är inte definierat på några nivåer. Vi
behöver definiera begreppet för att rikta fokus på en begränsad del för att skapa relevanta
utvecklingsområden. SAMBU-projektet (Samverkan barn och unga, tidigare Nära vård barn och
unga) är ett led i arbetet att skapa samverkan med andra professioner för att fördjupa förståelsen
för alla barn.
Ett sätt att skapa förutsättningar för god anknytning och hållbara relationer är att utbildade
pedagoger finns på plats när de flesta barnen är på förskolan. Långa öppettider på förskolan
sprider ut pedagogtätheten över dagen och ger inte pedagogerna möjlighet att se och förstå alla
barn i full utsträckning Kortare öppettider skulle skapa bättre förutsättningar för hållbara
relationer.
Styrkor:


Att ha samsyn kring introduktion och anknytning är en framgångsfaktor.



BHT-strukturen har varit en framgångsfaktor, likaså när TAKK används.



Specialpedagogernas arbete
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Utvecklingsområden:


Skapa samsyn på alla enheter och i alla arbetslag kring introduktion, anknytning och
hållbara relationer.



Hålla i och hålla ut de arbetssätt och metoder vi startat.

TAKK (Tecken som alternativ kommunikation)
Beskrivning av aktivitet
All personal ska använda TAKK. TAKK är ett viktigt kompensatoriskt
verktyg. Under läsåret 18/19 utbildades alla pedagoger som inte tidigare hade
TAKK-utbildning. Kompletteringsutbildning genomförs under året. Olika
aktiviteter genomför ute på enheterna. Ställa krav på att pedagogerna använder
TAKK till specifika situationer för att komma igång .Samverkan mellan
specialpedagoger och rektorer

Mätmetod
Enkätfrågor vid
årsavstämning.
Uppföljning från
föregående år

Resultat och nuläge:

Målet är inte uppnått. För att ha gjort en så stor insats med utbildning för "alla" pedagoger så
syns det mycket lite i grupperna. Den planerade utbildningen under våren ställdes in pga. covid19. Det är fler TAKK-bilder uppsatta på väggarna och lite mer användande i grupperna med de
yngsta barnen.
Analys och Slutsats
Det handlar om att göra, att använda, kliva över tröskeln. Pedagogerna är förmodligen inte
bekväma att använda TAKK. Bristande motivation och/eller förståelse för ökad tillgänglighet?
Deltagarna har fått tillgång till mycket material, även högtidsrelaterat, har tillgång till ritade tecken
för att kunna skriva ut aktuella bilder. Barnen visar stor nyfikenhet, pedagogerna visar litet
engagemang. Man använder det inte i den utsträckningen som vi förväntat, men mer än tidigare.
Våra förväntningar är inte för högt ställda, möjligtvis felaktigt ställda. Pedagogerna målar upp
användandet som svårare än vad det är. Några rektorer och specialpedagoger har pushat
pedagogerna/arbetslagen att börja använda tecken inom ett specifikt område och sedan utöka
repertoaren. Det behöver göras mer. Vi trodde att alla pedagoger skulle använda TAKK när de
fått utbildningen och det står i uppdragsdialogen, men det hjälper inte pedagogerna att vara
motiverade. Utvärderingarna från alla utbildningar är överlag positiva vilket är bra, men det
brister sedan. Är utbildningsformatet fel? Behöver fler pedagoger uppleva effekten för att förstå
betydelsen? Eller handlar det om pedagogernas insats och intresse?
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Styrkor:


Nästan alla pedagoger har gått utbildning.

Utvecklingsområde:


Ställa frågan i reflektionen - vilka tecken använder vi oss av i projekten/undervisningen?



Fortsätta med utbildning enligt tidigare plan.



Ska uppdraget att använda TAKK finnas kvar i uppdragsdialogen?



Är målet relevant? Krävs det behov i barngruppen för förståelsen hos pedagoger?

Utfall
Neutral trend
Kartläggningsmaterial
Beskrivning av aktivitet
Arbetslagen ska använda kartläggningsmaterialet vid behov, för analys
av hur verksamheten möter barnens behov i utbildningen.
Utbildning i kartläggningsmaterialet gjordes hösten 2019. Uppmana att
använda kartläggningsmaterialet som underlag innan BHT bokas.

Mätmetod
Analys av rektor och
specialpedagog av nuläget.

Resultat och analys
Pedagogerna kan använda kartläggningsmaterialet. Det är dock rörigt att hitta materialet på
Navet, vilken inte är en naturlig plattform för pedagogerna. De blandar ihop de olika materialen
och är inte självständiga att användas innan BHT. Handlingsplanen ligger utanför. Arbetet är
fortfarande i introduktionsfas. Rektor och specialpedagog ska påminna om att materialet finns.
Det finns en upplevelse att det är svårt för pedagogerna att använda sig av materialet själv, de
behöver stöd för att veta vart man ska börja. Bra material men möter det egentligen
pedagogernas behov? Pedagogerna behöver ett stöd i hur de ska få med alla i utbildningen.
Upplevs som att utbildningen inte alltid är tillgängligt för alla barn. Vi hade inte med någon
pedagog i utformningen av materialet, kan det vara en anledning till varför det inte ger det stöd
som är förväntat? Kartläggningen används inte så mycket i verksamheterna. Vi rektorer och
specialpedagoger har varit dåliga på att påminna om kartläggningsmaterialet. När vi ser vilken
riktning BHT-ärendet har kan specialpedagog vägleda till vilket material som är bäst att använda
som stöd för pedagogen. T.ex. TRAS när det gäller språk, problem med hallen kartläggningsmaterialet osv. Är det större behov så gör man den mer omfattande kartläggningen.
Styrkor


Bra material utifrån flera perspektiv. Kan användas som diskussionsunderlag i arbetslagen
för att hitta förhållningssätt och arbetssätt i barngruppen.

Utvecklingsområden


Under BHT vägleder specialpedagog vilket tillvägagångssätt som verkar bäst i det enskilda
fallet. De flesta pedagogerna kommer förberedda men har inte gjort
kartläggningsmaterialet.



Inte kravställa att det ska vara gjort innan BHT. Utan en möjlig kartläggning för att
kartlägga situationer.

Utfall
Neutral trend
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"Triangeln" Förebyggande, främjande och åtgärdande
Beskrivning av aktivitet
För att det förebyggande och främjande arbetet ska öka behöver
begreppen i ”triangeln” främjande, förebyggande och åtgärdande
insatser i ledningsgruppen och ute på enheterna definieras.

Mätmetod
Avstämning av nuläge.
Uppföljning av samband med
årsanalys. Har triangeln använts?

Resultat och nuläge
Målet är inte uppnått. Specialpedagoger och rektorer har använt triangeln vid få tillfällen.
Analys och slutsats
Vi behöver använda triangeln mer i vårt arbete på ledningsnivå. Den har inte tagits med på
dagordningen, då vi skulle diskutera främjande, förebyggande och åtgärdande insatser. Flera
pedagogiska onsdagar har ställts in av olika anledningar, mötestiden har varit kort, och det har
inte prioriterats. Det främjande och förebyggande arbetet kommer att finnas med i arbetet med
den pedagogiska idén. Rektorer och specialpedagoger ska ha triangeln tillgänglig och tas fram i
diskussioner med pedagoger.
Utvecklingsområde


Lägga in begreppet tillgänglighet längst ner i triangelns bas. För vems skull ska vi veta vad
som är främjande och förebyggande insatser? Tydliggöra begreppen och triangelns syfte
med pedagogerna för att tänka rätt.



Ska vara en del i arbetet med pedagogisk idé. Tillgängliga lärmiljöer för alla. TAKK osv



Använda triangeln i olika sammanhang.



Autismutbildningen var en åtgärdande insats. Kan vi använda den förebyggande?

Utfall
Neutral trend
Barnhälsoteam
Beskrivning av aktivitet
Fortsatt implementeringsarbete. Arbeta vidare med att
utveckla rutinerna kring BHT.

Mätmetod
Beskrivning av nuläge och område
behov av utveckling

Kommentera om uppnådda resultat
Barnhälsoteam (BHT) som form har satt sig på enheterna. Ej ännu inte befäst hos alla pga. att
alla inte har använt BHT. Fortsatt arbete. Hittat en ny arbetsform som fungerar. Ny ”orm”
beskriver arbetsprocessen. Bestämma ett nytt ord för ”ormen”. Få pedagoger dokumenterar
digitalt på KIS (centrala dataservern i kommunen).
Analys
På de större förskolorna är det lättare att hålla strukturen. På de mindre ställena kommer
pedagogerna och vill boka in sig samma dag. Rutinen sitter inte ännu. Det känns som vi behöver
hålla fast vid den strukturen som vi har bestämt att ha. Annars faller grundtanken med BHT och
svårigheter för pedagogerna att förstå syftet med den. Pedagogerna har inte alltid med sig datorn
och skriver direkt i den. Vi ser att det skulle underlätta för dem om de skriver direkt i datorn.
BHT säkrar upp barnhälsoarbetet. Det finns en risk att ärenden hamnar mellan stolarna när de
inte skrivs upp på BHT, och specialpedagog och rektor då tror att allt rullar på men verkligheten
är en annan.
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Slutsats
Vi fortsätter med BHT arbetet. Fortsätt att utveckla arbetsrutiner tillsammans. Påminna
pedagogerna om nyttan med att ta med sig datorn och skriva i sittande möte i handlingsplan.
Utvecklingsområde


Hålla fast vid arbetsstrukturen kring BHT. Befästa våra roller i BHT kring vem som gör
vad.



Ha framme "ormen" vid varje BHT för att göra mötet tydligt och var vi är just nu.



Dokumentera digitalt.

Utfall
Positiv trend
Barnhälsoplan
Beskrivning av aktivitet
Definiera vad och hur barnhälsoplan är för förskolan. Ta fram en barnhälsoplan
för förskolan.

Mätmetod
Beskriva
processen

Resultat och nuläge
Utvecklingsområdet var under året att definiera vad en barnhälsoplan för förskolan är. Detta
gjordes av rektorer och specialpedagoger.
Vi upplever att vi har uppnått målet. Innehållet i barnhälsoplanen är färdigarbetat men vi inväntar
nu att layouten på barnhälsoplanen ska färdigställas, att layouten blir klickbar.
Analys och slutsats
Specialpedagoger och ledningsgrupp för förskolan har beslutat att det ska finnas en övergripande
barnhälsoplan för förskolan i Mariestads kommun.
Vi upplever att ”spindeln” bättre beskriver de arbetsprocesser vi är inne i.
Vi har under året fört gemensamma diskussioner kring vad en barnhälsoplan ska innehålla.
Implementeringen av helhetsidén kommer skapa möjlighet för pedagogerna på respektive enhet
att beskrivande hur de arbetar främjande och förebyggande.
Förskolans uppdrag vilar på läroplanen för förskolan -18, när det arbetet inte fungerar kopplas
barnhälsan in. En barnhälsoplan är förskolans verktygslåda för hur vi kan möta alla barn.
Utvecklingsområden


Inga utvecklingsområden kopplade till barnhälsoplanen, nu ska implementeras under
kommande verksamhetsår.

Utfall
Positiv trend
Avdelningens barnhälsoarbete
Beskrivning av aktivitet
Mätmetod
Utvärdera aktiviteter för ökad måluppfyllelse Beskriv effekterna av aktiviteterna
Utvärdering av avdelningens barnhälsoarbete
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Kommentar om uppnådda resultat
Vi har inget mål formulerat. Alla enheter har ett barnhälsoarbete men vi har ingen definition av
vad det är och vad som ingår.
Analys/slutsats
Enheternas beskrivning av barnhälsoarbetet är spretig då begreppet inte är definierat i något led.
Det som beskrivs är bl.a. trygghet, specialpedagogernas insatser, kompetensutveckling,
anknytning, introduktion, relationer, professionalitet men alla har inte skrivit om alla saker. Alla
delar ingår i barnhälsoarbetet men måste välja ut en del att fokusera på.
Utvecklingsområde


Skriv SMART mål.



Nästa läsårs arbete med helhetsidé och utformandet av enheternas pedagogiska idé
kommer att bidra till att synliggöra och definiera barnhälsoarbetet.

Utfall
Positiv trend
Nära vård barn och unga Norra Skaraborg
Beskrivning av aktivitet
Förskolan har deltagit i den operativa styrgruppen med två medarbetare.
Under våren ska samverkansteam testas på några förskolor.

Mätmetod
Beskriv arbetet och
effekterna av arbetet.

Resultat och nuläge
Vi anser att resultatet är uppnått. En rektor har deltagit på SAMBU-mötena och återkopplar till
förskolans ledningsgrupp.
Analys och slutsats
Samverkan barn och unga (SAMBU), tidigare Nära vård barn och unga Norra Skaraborg.
Grundskolan och Nära vård har utarbetat en modell som Unicaskolan har varit pilotskola för.
Förskolans utbildning kom i skymundan och vi såg ett behov av att få till nya arbetsmetoder för
förskolans utbildning. SAMBU-projektet kom under året att fokusera mer på förskolans
utbildning där man påbörjat ett arbete med att utforma en arbetsmodell för förskolan. Ett nuläge
har inventerats, vart står vi idag?
Vi i förskolan behöver ett utökat samarbete med socialtjänst och familjebehandlingen, korta
kommunikationsvägarna och att vi får möjlighet att rådfråga.
Utvecklingsområde


Arbetet kommer fortlöpa även kommande verksamhetsår.



Vi ser nyttan med SAMBU-projektet och det finns ett stort behov av att utarbeta och
skapa nära samarbeten och vägar. Vi behöver motverka att barn hamnar mellan stolarna.



Vi behöver bjuda in socialtjänsten, Närhälsan och BVC på våra ledningsmöten för att
diskutera övergripande frågor kring hur vårt samarbete kan se ut. Det är viktigt att
kunskapen inom detta område ökas i ledningsgruppen.

Utfall
Positiv trend
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3.1.4 Sektor utbildning ska erbjuda en attraktiv arbetsplats för elever, medarbetare, chefer
och framtida medarbetare

Resultat och analys:

Rektorer träffar regelbundet Avonova (företagshälsovården) och HR för genomgång av
sjukfrånvaro och rehabärenden. Dokumentation i digitalt rehabverktyg Adato genomförs. På
enheter med hög sjukfrånvaro har livsstilsanalys genomförts vilket varit framgångsrikt, men ska
endast genomföras där vi ser ett behov. Arbetet med hälsoanalyser har fallit väl ut och det är ett
stort stöd för oss rektorer. Vi upplever att hälsosamtalen i större utsträckning blivit en naturlig
del för pedagogerna i arbetsmiljöarbetet.
Under Coronapandemin kan vi se att sjukfrånvaron har ökat kraftigt. Folkhälsomyndigheten
rekommendationer att stanna hemma vid symptom har orsakat att det främjande arbetet för
minskad sjukfrånvaro har stannat av och måste återupptas.
Styrkor:


En god systematik i arbetsmiljöarbetet

Utvecklingsområden:


Vid utvärdering av livsstilanalyserna behöver det göras en tydligare återkoppling på
individnivå för att nå en större effekt av insatsen.



Hålla i och hålla ut i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt att insatsen med hälsosamtal
och hälsoanalyser kvarstår.



I referensgruppen presentera goda exempel på hur de olika förskolorna organiserar sin
planeringstid och arbetstid.



Ledningsgruppen för förskolan behöver göra ett gemensamt ställningstagande för
medarbetarna utifrån planeringstid.



Att i referensgruppen sammanställa vad som ska ingå i planeringstiden samt göra en
prioriteringslista vid hög arbetsbelastning. Vi ska genomlysa hur mötesstrukturen ser ut.

Utvärdering av handlingsplan från Sätra Bruk 2018:


Likvärdiga förhållanden i andelen förskollärare på våra förskolor behöver diskuteras i
ledningsgruppen samt tillsammans med Lärarförbundet. Diskussionen har påbörjats men
behöver fortsättas.



Vi i ledningsgruppen behöver mer kunskap kring ljudmiljön och påbörja diskussioner
kring detta.

Tydliggöra ansvarsfördelningen mellan yrkesgrupperna i förskolan
Beskrivning av aktivitet
Förbättra arbetsmiljön i förskolan genom att tydliggöra
ansvarsfördelningen mellan olika yrkesgrupper utifrån läroplanen, Lpfö
18. Genomföra nya uppdragshandlingar.
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uppdraghandlingar

23(89)

Resultat och nuläge
Fokusgruppen analyserade att det finns behov av att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan olika
yrkesgruppen utifrån att vi fått en ny läroplan, Lpfö 18. I ledningsgruppen såg även vi det
behovet och formulerade nya uppdragshandlingar som stämde överens med Lpfö 18. I
medarbetarsamtalen samtalade vi om de olika yrkesgruppernas ansvar och vilken förväntan vi
som arbetsgivare har. Uppdragshandlingen har använts vid medarbetarsamtalen och de har även
legat till grund för lönesättning på samtliga enheter.
Analys och slutsats
Ansvarsfördelningen är tydliggjord men arbetsuppgifterna är det samma. En diskussion som varit
i samband med införandet av de nya uppdraghandlingarna är att vi framskrivit ansvaret för de
praktiska dagliga sysslorna exempelvis torka bord. Lärarförbundet ansåg att detta var en onödig
skrivning men vi i ledningsgruppen ser fortsatt vikten av att denna uppgift förtydligas i
uppdraghandlingen eftersom det på många förskolor just diskuteras kring detta.
Utvecklingsområden:
Vi ser att målet är uppfyllt. Arbetsgivare och fackförbund är överens i frågan.
Utfall
Uppfyllt
Planeringstid
Beskrivning av aktivitet
Förbättra arbetsmiljön i förskolan genom att diskutera
begreppet planeringstid. Fokusgrupp arbetsmiljö i förskolan
fokuserar på planeringstid under året

Mätmetod
Utvärdera och analysera och planera
åtgärder utifrån fokusgruppens
arbete.

Nuläge och resultat
Fokusgruppen har träffats vid två tillfällen hittills. Fokusgruppen har ändrats till att bli en
referensgrupp till ledningsgruppen där vi rektorer samlar in pedagogernas tankar kring
arbetsmiljö och de frågor som kommer med den. Samtliga rektorer deltar på referensgruppens
möten samt en eller två representanter från varje förskola. Detta verksamhetsår har vi fokuserat
på att diskutera planeringstid. Vi har inventerat hur ser ut med planeringstiden på de olika
förskolorna och kommit fram till att det ser likvärdigt ut gällande hur mycket tid utanför
barngrupp varje pedagog ”får”. Det som skiljer är att förskolorna organiserar på olika sätt.
Analys och slutsats
Ett utvecklingsområde är att i referensgruppen presentera goda exempel på hur de olika
förskolorna organiserar sin planeringstid och arbetstid. I referensgruppen samtalade vi om att
planeringstiden är likvärdig på kommunens förskolor men att vi organiserar oss olika. En analys
är att detta behöver förtydligas till medarbetarna och ledningsgruppen för förskolan behöver göra
ett gemensamt ställningstagande. Vi upplever att det finns en osäkerhet i vad som förväntas
utföras på sin planeringstid. Ett utvecklingsområde gällande detta kan vara att i referensgruppen
sammanställa vad som ska ingå samt göra en prioriteringslista vid hög arbetsbelastning.
Utfall
Positiv trend
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Minskad sjukfrånvaro
Beskrivning av aktivitet
Förbättra arbetsmiljön genom minskad sjukfrånvaro i förskolan. Under
året genomförs hälsoanalyser på alla förskolor i samarbete med HR och
Avonova. Några enheter genomför också livstilsanalyser.

Mätmetod
Jämföra sjukfrånvaron i
januari 2010 med januari
2020

Resultat och analys

Rektorer i förskolan träffar regelbundet Avonova och HR-avdelning för genomgång av
sjukfrånvaron och rehabärenden. Dokumentation i Adato genomförs. På enheter (tre) med hög
sjukfrånvaro har livsstilsanalys genomförts. En analys är att det har varit framgångsrikt att
genomföra livsstilsanalyser men att de endast ska genomföras där vi ser ett behov. Vi kan
konstatera att arbetet med hälsoanalyser har fallit väl ut och att det är ett stort stöd för oss
rektorer i arbetet med arbetsmiljön. Vi upplever att hälsosamtalen i större utsträckning blivit en
naturlig del för pedagogerna i arbetsmiljöarbetet.
Psykosocial arbetsmiljöenkät har genomförts på våra enheter, utifrån resultatet så kan vi arbeta
vidare i vårt systematiska arbetsmiljöarbete på respektive förskola.
Sjukfrånvaro Förskola 2019: 8,5 %
Sjukfrånvaro förskola 2020: 4,11%
Utifrån det förändrade läget med Coronapandemin kan vi se att sjukfrånvaron under senare delen
av våren har ökat kraftigt. Folkhälsomyndigheten reglerar att man vid minsta förkylningssymptom ska stanna hemma. Vårt främjande arbete med att minska sjukfrånvaron har stannat av
och måste återupptas vid hösten. Det främjande arbetet med att minska sjukfrånvaron har innan
Coronapandemin varit mycket framgångsrikt se sjukfrånvarotalen ovan.
Utvecklingsområden


Ett utvecklingsområde är att vi i samband med livsstilsanalyserna behöver göra en
tydligare återkoppling på individnivå för att nå större effekt.



Det är viktigt att vi håller i och håller ut det systematiska arbetsmiljöarbetet samt att
insatsen med hälsosamtal och hälsoanalyser.

Utfall
Positiv trend
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3.1.5 Hög kvalitet ska prägla utbildningsnämndens verksamheter och ge förutsättningar för
ett gott företags- och näringslivsklimat
Fortsätt utveckla, förnya, förenkla och förfina det systematiska kvalitetsarbetet utifrån en
helhetsidé.
Beskrivning av aktivitet
Förskolans ledningsgrupp ska i maj ha en
handlingsplan för hur implementeringen på
enheterna ska gå till.

Mätmetod
Det ska synas att vi genomfört och reflekterat kring
aktiviteterna i handlingsplanen i kvalitetsverktygets
process.

Resultat och analys
Målet är uppnått. Alla delar i handlingsplanen är behandlade och/eller genomförda. Det finns en
plan för implementering av en helhetsidé i förskolan. Vi har inte pratat om förskollärare barnskötares roller och valt bort att ta in inputs utifrån i framtagandet av helhetsidén.
Det grundläggande arbetet där vi tagit hjälp och inspiration från forskare Hans-Åke Scherp och
pedagogisk rådgivare Martina Lundström har varit en framgångsfaktor. Deras tankar fungerar
som vetenskaplig grund och har stöttat oss i ställningstaganden. Vi har under läsåret förfinat
helhetsidén med hjälp av fil. Dr. Ann S. Pihlgren, ”Det pedagogiska trädet”, och hennes teorier
om pedagogiska undervisningsmiljöer vilket vi tror kan bidra till att skapa förståelse för vilken
lärmiljö som ska råda för god kvalitet.
Lilla SKA-gruppen (systematiskt kvalitetsarbete) har varit en framgångsfaktor för att få fart i
arbetet med framtagandet av en helhetsidé. Gruppen har arbetat strukturerat med delarna i
handlingsplanen, fördjupat och förberett arbetet samt regelbundet involverat resten av
ledningsgruppen och inhämtat feedback från dem. Tidigare har detta fokus inte varit lika
prioriterat. En framgångsfaktor är också att lilla SKA-gruppen haft förtroendet och mandat att ta
beslut utifrån ledningsgruppens gemensamma grund.
Vi har under året beskrivit processen systematiskt och har därför lätt att se progressionen i
arbetet. Ett aktivt val var att utvecklingsarbetet skedde i ledningsgruppen. Vi ser vikten av att
rektorerna "äger" helhetsidén, ledarskapets betydelse i implementeringen kommer vara
avgörande. Genom det här arbetet anser vi att vi har förnyat, förenklat och förfinat det
systematiska kvalitetsarbetet och skapat möjlighet att få syn på kvalitet i förskolan och därmed en
likvärdig förskola. Detta arbete ser vi bidrar till att Mariestads kommun är en attraktiv
arbetsgivare. Medarbetare ska känna att det finns en tydlig riktning i förskolan i Mariestad
Utvecklingsområde


Under nästa läsår påbörjas implementeringsarbetet och att arbeta fram en pedagogisk idé
på varje förskola. De pedagogiska handledarna ska vara en del i implementeringsarbetet
som stöd till pedagoger och rektorer



Fortsätta diskussionen kring förskollärares roll och ansvar jämfört med barnskötare

Utfall
Uppfyllt
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3.2 Grundskola, grundsärskola och fritidshem
Grundskolan har 12 skolenheter inklusive grundsärskolan och leds av tio rektorer.
Skolenheterna är av olika storlek och har geografisk spridning över hela kommunen. Under
läsåret har samtliga skolor haft fokus på elevers lärande och kunskaper. Ett arbete har fortlöpt
tillsammans med Barn- och elevhälsan för att utveckla ett inkluderande arbetssätt och
arbetsformer för att möta elevers olikheter. Grundskolchefen leder rektorerna och arbetet med
samsyn för att nå en likvärdig utbildning.
3.2.1 Alla barn/elever/matgäster känner sig trygga i utbildningsnämndens verksamheter.
Säkerställa trygghet på enheterna
Beskrivning av aktivitet
Plan mot diskriminering och
kränkande behandling
ska vara ett reellt verktyg i
arbetet med trygga elever

Mätmetod
Uppföljning av enkäter, analys i mars 2020:
Enkät elev, Fråga 1 (Jag känner mig trygg i skolan)
Enkät elev, Fråga 11(Jag vet vem jag ska prata med om
någon har varit elak mot en elev)
Enkät VH, Fråga 1 (Mitt barn känner sig tryggt i skolan)
Enkät VH, Fråga 10 ( Jag vet vem jag kan vända mig till
på skolan om jag får reda på att en elev blivit kränkt)

Mätperiod
Delår
Helår

Kvalitetsgranskning av respektive plan mot diskriminering
och kränkande behandling.
Gemensam analys av enheternas arbete med att säkerställa
trygghet:
Hur har enheterna tillsammans med elevhälsan arbetat
med förebyggande och främjande aktiviteter angående
trygghet
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Samlad bedömning av aktiviteten

Kommentar om uppnådda resultat
Arbetet med att säkerställa trygghet på enheterna är fortsatt ett utvecklingsområde då resultaten
för åk 3 och åk 5 visar på ett mer negativt utfall än tidigare läsår. Tidavads skola visar att endast
56 % av eleverna känner sig trygga. I åk 5 på Högelidsskolan F-6 känner sig endast 83 % av
eleverna sig trygga. För åk 8 har dock resultatet visat på en positiv trend. Avdelningens arbete har
under läsåret haft fokus på att beslutade rutiner och handlingsplaners ska vara tydligt
implementerade i verksamheten. Plan mot diskriminering och kränkande behandling och rutinen
för kränkningsanmälningar kan sammanfattas med att på de flesta av enheterna har det skett en
positiv progression i implementeringsarbetet och att rutinerna och planerna blir mer och mer
kända av alla i verksamheten.
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Analys
Att komma till VAD och VARFÖR elever och vårdnadshavare beskriver sina upplevelser utifrån
varje enhets resultat är sammantaget inte analyserat tydligt på enheterna. Vissa rektorer beskriver
att utvecklingsarbeten påbörjats och att det är för tidigt att se om dessa utvecklingsarbeten gett
önskad effekt. Beskrivna utvecklingsarbeten som beskrivs är till exempel; införande av
faddersystem, organisatoriska förändringar i korridorer med mer vuxen närvaro. Flera rektorer
beskriver också utmaningen att möta elever som känner sig otrygga utifrån social medier.
Slutsats
Avdelning grundskola har ett fortsatt utvecklingsarbete med att implementera och säkerställa
rutiner och handlingsplaner för att eleverna ska vara trygga på enheterna. En kontinuerlig
uppföljning av de klasser som svarat på årets enkät måste ske kommande läsår för att säkerställa
att insatserna med trygghetsarbetet ger effekt över tid.
Åtgärder


Säkerställa att en analys av resultaten genomförs på respektive enhet och sedan
gemensamt i grundskolans ledningsgrupp.



Säkerställa att åtgärder görs så att eleverna känner sig trygga på enheterna.



Arbeta med språkbruket på enheterna

Säkerställa studiero i klassrummen
Beskrivning av aktivitet
Tidigare enkät visar att studieron är låg på
enheterna.
Aktivt arbete på enheterna med att
diskutera vad som är respekt och studiero
med elever och vårdnadshavare.
Vidta åtgärder där brister finns

Mätmetod
Gemensam analys av enheternas arbete
kring studiero:
Hur har enheterna tillsammans med
elevhälsan arbetat med förebyggande och
främjande aktiviteter angående studiero.

Mätperiod
delår
helår

Uppföljning av enkät, analys i mars 2020:
Enkät elev, Fråga 10 (Jag har studiero på
lektionerna)
Enkät VH Fråga 9 (Jag upplever att mitt
barn har studiero under lektionerna)
Enkät Elev, Fråga 9 (I min skola
respekterar elever och lärare varandra)
Enkät VH fråga 8 (I mitt barns skola
bemöter elever och lärare varandra med
respekt)
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Samlad bedömning av aktiviteten

Kommentar om uppnådda resultat
Årets resultat för att säkerställa studieron i klassrummen visar på en negativ trend mot föregående
år förutom i åk 8 som har en positiv trend. Vissa klasser påvisar låga resultat såsom Grangärdet
skola, Prismaskolan och Tidavads skola åk 3. Högelidsskolans åk 5 påvisar ett lågt resultat
medans Hasslerörs skola når målet. Rektorerna beskriver att i de klassrum där det påvisas låga
resultat är det brister i ledarskapet i klassrummet eller att det är kopplat till enskilda elever med
behov av särskilt stöd som inte klarar klassrumssituationen. En genomgående trend är att
vårdnadshavarna bedömer studieron lägre än eleverna.
Analys
Utifrån resultaten så beskriver rektorerna och har en tydligare bild av klassernas svar. När det på
enheterna diskuteras med eleverna om studieron så förklarar de att de inte endast menar
klassrummen utan kopplar mycket till förflyttningar i korridorer och raster. Detta kan också
förklara den positiva trenden i åk 8 då enheterna detta år förstärkt vuxennärvaro i caféer och
korridorer. Personalen kallas elevcoacher och är fritidsledare och socialpedagoger och ligger inom
ramen för statsbidraget Likvärdig skola. En analys av de enheterna med lägst resultat är att de
enheterna har haft flera rektorsbyten över tid vilket också resulterat i omsättning av lärare då
ledning och styrning saknats
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Slutsats
Ett fortsatt utvecklingsarbete av det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå och
avdelningsnivå för att nå en likvärdig utbildning för alla elever krävs. Konstateras kan att ett
kontinuerligt ledarskap på enhetsnivå och i klassrummen har betydelse för elevens trygghet och
studiero.
Åtgärder


Säkerställa studiero i klassrummen genom kontinuerlig uppföljning och analys på enhets
och avdelningsnivå.



Fortsatt utveckla ledarskapet i klassrummet och organisera för vuxen närvaro i
"mellanrummen"



Säkerställa arbetet med elever i behov av särskilt stöd för att organisera för en skola för
alla.

Utfall
Positiv trend
Säkerställa trygghet och studiero på fritidshemmet
Beskrivning av aktivitet
Planen mot diskriminering och
kränkande behandling ska vara ett
reellt verktyg i arbetet med trygga
elever.

Mätmetod
Kvalitetsgranskning av respektive plan mot
diskriminering och kränkande behandling.

Mätperiod
delår
helår

Uppföljning enkät, analys i mars 2020
Fritidshem VH fråga 1 (Mitt barn känner sig
tryggt i fritidshemmet)
Gemensam analys utifrån enheternas arbete:
Hur har enheten arbetat med att även
fritidshemmets kränkningsanmälningar
dokumenteras enligt rutiner.
Hur har enheterna tillsammans med elevhälsan
arbetat med förebyggande och främjande
aktiviteter angående trygghet och studiero.

Samlad bedömning av aktiviteten

Kommentar om uppnådda resultat
Resultatet för fritidshemmen visar en positiv trend. Enkäten ställs till vårdnadshavare med elever
inskrivna på fritidshemmet. Trots en relativt låg svarsfrekvens på 41% så delar rektorerna den
positiva trenden utifrån fritidshemmens systematiska kvalitetsarbete. Trygghetsteam på enheterna
pekas ut som en framgångsfaktor på de enheter där det finns trygghetsteam.
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Analys
Under läsåret har F-6 rektorerna haft fokus på fritidshemmen dels som verksamhet men också
utifrån elevernas och pedagogernas arbetsmiljö. Det har funnits signaler om stora barngrupper
och hög arbetsbelastning. Organisationen av fritidshemmens verksamhet har genomlysts på
avdelningsnivå och där har en representant från varje fritidshem deltagit i utvecklingsarbete.
Målet är att se skola fritidshemmet som en del i elevens skoldag. Kommunikation med
vårdnadshavarna har också varit ett utvecklingsområde. Under 2019 har fritidshemmen
Infomentor som lärplattform för information och schema registrering. Utifrån tidsplaneringen
kan rektor och pedagoger skapa förutsättningar i schemaläggning och planering av verksamheten.
Slutsats
Påbörjat fokusområde att utveckla fritidshemmens roll och betydelse för elevens samlade skoldag
har gett effekt. Rektors medvetenhet och arbete med organisationen runt pedagogernas uppdrag
och roll i den samlade skoldagen är en framgångsfaktor att fortsätta utveckla.
Åtgärder


Fortsätta arbetet med att utveckla fritidshemsverksamhetens mål för utbildningen och
lyfta pedagogernas kompetenser som en del i elevens samlade skoldag.



Fortsatt utveckla samarbetet mellan verksamheterna på respektive enhet och på
avdelningsnivå.



Stärka rektors ledarskap att leda fritidshemmens uppdrag för utbildningen.

Utfall
Positiv trend
Säkerställa trygghet och studiero på grundsärskolan
Beskrivning av aktivitet
Plan mot diskriminering och
kränkande behandling ska vara ett
reellt verktyg i arbetet med trygga
elever

Mätmetod
Uppföljning av enkät, analys i mars 2020
Enkät elev, Fråga 1 (Jag känner mig trygg och
säker i skolan)
Enkät elev, Fråga 2 (Jag är glad när jag går till
skolan)
Enkät VH, Fråga 1 (Mitt barn känner sig tryggt
och säker i skolan)
Enkät VH Fråga 2 (Mitt barn är glad för att
komma till skolan)

Mätperiod
delår
helår

Kvalitetsgranskning av respektive plan mot
diskriminering och kränkande behandling
Gemensam analys utifrån enheternas arbete:
Hur har enheterna tillsammans med elevhälsan
arbetat med förebyggande och främjande
aktiviteter angående trygghet och studiero.

Kommentar om uppnådda resultat
Särskolan är en verksamhet där tryggheten är en grundläggande faktor för planerade aktiviteter.
De planerade aktiviteterna är samtidigt en förutsättning för tryggheten. Tryggheten sitter i att det
är samma personal, samma lokaler och samma rutiner/aktiviteter som genomförs under dagen.
Frågeställningen har i vissa fall besvarats med hjälp av personal där det emellanåt kräver tolkning.
I vissa fall vill elever "skoja" till det genom att vara tvärs emot.
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Analys
Tryggheten i särskolan är god men också bräcklig. Det är inte annorlunda varken med trygghet
eller med studiero inom särskolan jämfört med "vanliga" skolan. Däremot så är smärttröskeln
mycket lägre och de moment som påverkar är inte sådana som kan korrigeras lätt. Det handlar
om epileptiska anfall, andra elever "låter", en del elever kräks när de känner lukten av toalett och
många av våra barn har en mognad i 1-2 års ålder men i större kroppar. Besök i verksamheterna
såsom hantverkare, rektorer eller andra ställer också till det och återställstiden är lång. Att
särskolan inte ligger mitt inne i skolan är inte bara positivt. När tryggheten är så pass förknippad
med lokalitet och personal behöver vi som organisation utmana oss i att "bygga in" dessa
verksamheter så att de får en naturlig koppling till övrig verksamhet, elever och personal.
Slutsats
Tryggheten i särskolan är god. För att uppnå en särskola med goda förutsättningar i ett långsiktigt
perspektiv är det viktigt att man hittar en form där personal och lokaler får ha en kontinuitet samt
ett fysiskt läge som underlättar samarbete, både inom särskolan men även mot andra
verksamheter. Utmaningar finns i att elevantalet varierar och det bör gå att bemanna för att
säkerställa "topparna" med alternativa arbetsplatser då tillgången till eleverna är låg.
Åtgärder


Fortsätta ha en kontinuitet bland personalen med kvalitativ och aktuell
kompetensutveckling.

. Utfall
Positiv trend
Säkerställa att alla anmälningar om kränkande behandling anmäls och följs upp
Beskrivning av aktivitet
Samtliga enheter tar kontinuerligt hand om
resultatet av uppföljningen av kränkningsärenden.
"vad ser vi-vilka åtgärder vidtas?"

Mätmetod
Enheterna följer kontinuerligt upp
ärenden som rapporterats in
Gemensam analys av rapporterade
ärenden i anmälningssystemet
Draftit

Mätperiod
Delår
Helår

Samlad bedömning av aktiviteten

Kommentar om uppnådda resultat
Avdelning grundskola rapporterar för läsåret 331 inrapporterade kränkningsanmälningar till
utbildningsnämnden, en ökning mot föregående år. Rektorerna beskriver inte detta som något
negativt utan detta är ett tecken på att plan mot diskriminering och kränkande behandling är mer
känd och implementerad. Det digitala verktyg som finns för att dokumentera och följa
utredningsprocessen för kränkningsärenden är också en del av förklaringen då detta underlättar
hanteringen för samtliga som arbetar inom avdelningen. På Hasslerörs skola har 9 anmälningar
gjorts och förra läsåret var antalet 0. På Grangärdets skola är motsvarande antal 35 mot 9
anmälningar föregående år. 80 % av antalet anmälda kränkningar är fysiska eller verbala.
Kränkningar sker i huvudsak i korridorer, på raster och till viss del klassrum.
Utbildningsnämnden, Sektor utbildning - kvalitetsarbete läsår 19/20

33(89)

Analys
Antalet anmälningar som ökat är ett tecken på att arbetet fungerat med att implementera
handlingsplaner och rutiner, men det är fortfarande ett utvecklingsområde på vissa enheter.
Analysen visar att antalet anmälda kränkningar på respektive enhet i många fall är kopplade till
enskilda individer eller enskilda klasser.
Slutsats
Systemet för kränkningsanmälningar ger en god överblick över de kränkningar som anmäls och
det är lätt att följa ett ärende. Systemet är användarvänligt för alla som arbetar inom avdelningen
och säkerställer att kränkningsärenden anmäls och utreds. Detta säkerställer att kränkningsanmälningar skyndsamt anmäls till huvudmannen. Analysen visar att många ärenden är kopplade
till enskild elev på enheten mönstret kan också följas tillsammans med resultatet för studiero i
klassrummen.
Åtgärder


Säkerställa att samtliga inom avdelningen har kännedom om vad en kränkning är och hur
den anmäls utreds och följs upp.



Utveckla arbetet på avdelningsnivå med analys och uppföljning av kränkningsanmälningar
för att sätta in relevant stöd runt enskilda elever och klasser.

Utfall
Positiv trend
3.2.2 Alla barn/elever utvecklas via ledning och stimulans att nå målen för sin utbildning
Främja närvaro
Beskrivning av aktivitet
Samtliga enheter följer frånvarotrappan
Gemensam analys på ledningsnivå kring arbetet
med att främja närvaron.

Mätmetod
Uppföljning om samtliga enheter
följer frånvarotrappan

Mätperiod
Delår
Helår

Samlad bedömning av aktiviteten

Kommentar om uppnådda resultat
Under höstterminen startades arbetet med att säkerställa elevernas närvaro på enheterna. Tidigare
mätning av frånvaron på antal frånvarande över 10% har varit missvisande utifrån att en beviljad
veckas ledighet eller en veckas sjukdom då slår igenom. Detta läsår startades med en genomgång
av frånvarotrappans steg för att göra en likvärdig bedömning av elevens frånvaro. Avdelningens
ledningsgrupp har två avstämningsperioder per termin i sitt kvalitetsverktyg för att följa upp
nuläget samt följa de förebyggande och främjande insatser som sker för att eleverna ska vara i
skolan och ta till sig utbildningen. Elevhälsans insatser som stöd till lärare och rektor diskuteras
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på varje enhet och på avdelningsnivå. En enkät undersökning bland pedagogerna visar att 83 %
känner till rutinen med arbetet för att främja närvaro- frånvarotrappan.
Analys
Årets siffror blev två veckor efter sportlovet ej utvärderingsbara på grund av rådande
Coronapandemi. Innan pandemin bröt ut var det 71 elever sammantaget på enheterna som
rektorerna har ett aktivt arbete runt för att främja närvaron tillsammans med mentor, elevhälsa
och vårdnadshavare. På Tunaholmsskolan är 51 av eleverna i åk 9 en frånvaro som är mer än
15 % vilket påverkat måluppfyllelsen. Utbildningsnämnden har under läsåret beslutat att varsla
vårdnadshavare till en elev för att de inte fullgör skolplikten.
Slutsats
Främja närvaro är ett påbörjat utvecklingsområde för att höja måluppfyllelsen. Avdelningens
ledningsgrupp behöver justera i den kontinuerliga uppföljningen för att ytterligare säkerställa
arbetet med att främja närvaron
Åtgärder


Säkerställa att samtliga pedagoger har kännedom om frånvarotrappan



Säkerställa i systemet att elever med mer än 15% frånvaro rapporteras rätt i systemet



Säkerställa att elever som varit frånvarande under Coronapandemin kommer till skolstart
efter mycket frånvaro under våren 2020.

Utfall
Positiv trend
Elevernas upplevelse av stimulans och tro på sin egen förmåga
Beskrivning av aktivitet
Följa upp elevernas upplevelse av
stimulans i undervisningen och deras
upplevelse av tilltro till sin egen förmåga

Mätmetod
Analys av enhetens arbete med stimulans i
undervisning.
Ta del av enkätsvar elevenkät fråga 4
(grundskola)/fråga 3 (grundsärskola).

Mätperiod
delår
helår

Följa upp och analysera enkätsvar kring fråga 2
(grundskola)/fråga 5 (grundsärskola) angående
elevernas tilltro sin egen förmåga
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Samlad bedömning av aktiviteten

Kommentar om uppnådda resultat
Arbetet med ledning och stimulans i klassrummet har ett relativt högt resultat, det varierar
mellan enheterna. Eleverna har en tro på sig själva att nå kunskapskraven och vårdnadshavarna
svarar generellt något högre än eleverna. Däremot är det en något nedåtgående trend då det gäller
om skolarbetet stimulerar till att lära sig mer, denna trend gäller åk 3, 5 och 8.
Analys
Flera rektorer beskriver att det är svårt att motivera enskilda elever och att det skapas normer i
vissa klassrum/skolor där elevernas syn på lärande slår igenom på ett negativt sätt. Att göra
undervisningen tillgänglig för eleverna via anpassningar och höga förväntningar på eleverna.
Slutsats
I takt med stigande ålder hos eleverna är det svårt att utmana och motivera eleverna till lärande.
Det är viktigt att eleverna får vara delaktiga och få förståelse för sitt eget lärande och varför
kunskap är bra.
Åtgärder


Arbeta med ledning och stimulans i klassrummet
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Arbeta med ett tydligt fokus på strukturer och förståelse för undervisningens innehåll och
krav

Utfall
Positiv trend
Kunskapsuppföljning - statistik
Beskrivning av aktivitet
Rapportera in kunskapsuppföljningens olika värden
kring betyg, behörighet och andelen lärare med
examen

Mätmetod
Rapportering av enheternas
resultat utifrån;
Betyg i åk 6 och åk 9
Meritvärde (total och
könsuppdelat)
Behörighet till gymnasieskolans
olika program
Kunskapsuppföljning främst sv,
ma, eng i alla årskurser.
Matematikämnets utveckling
över tid
Andelen lärare med pedagogisk
examen

Mätperiod
delår
helår

Samlad bedömning av aktiviteten
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Kommentar om uppnådda resultat
En positiv trend gällande meritvärde från tidigare år. Betygsfördelningen är som störst mellan E
och D. Det går i statistiken att se hur det ser ut i vissa grupper på enheterna, det finns grupper
med låga resultat som bland annat förklaras med brist på trygghet och studiero. Betygssättningen
i engelska har en spridning mellan betygen.
Analys
Kunskapskraven behöver tydliggöras för de betygssteg som är. Det finns positiva trender i
analysen där elever klarat sina betyg i åk 9 trots att det såg motsatt ut i åk 6.
Slutsats
Statistiken måste följas upp på elev nivå för att förändringar i undervisningen ska kunna
genomföras. Viktigt att varje lärare tar ansvar för elevens lärande som helhet inte enbart i
undervisande ämne.
Åtgärder


Samlad statistik följs upp på respektive enhet inför skolstart. Rektor ansvarar för att
analys sker av de matriser som finns tillgängliga för att se var undervisningen behöver
stärkas.

Utfall
Positiv trend
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Kunskapsuppföljning - analys
Beskrivning av aktivitet
Följa upp och analysera elevernas
kunskapsutveckling och hitta
framgångsfaktorer i undervisningen

Mätmetod
Analys av enheternas resultat utifrån;
Betyg i åk 6 och åk 9
Meritvärde (total och könsuppdelat)
Behörighet till gymnasieskolans olika program
Kunskapsuppföljning främst sv, ma, eng i alla
årskurser.
Matematikämnets utveckling över tid
Andelen lärare med pedagogisk examen

Mätperiod
delår
helår

Utifrån analys fokusera på att hitta
framgångsfaktorer i undervisningen på
respektive enhet och på kommunnivå.

Kommentar om uppnådda resultat
Rektorernas analys av resultaten visar på att det skett en framgångsrik utveckling av
måluppfyllelsen för ett antal elever mellan årskurs 6 och årskurs 9. 5 elever klarade betyg för att
komma in på en gymnasial utbildning i samband med lovskolan. Det finns flera elever som efter
betyg i årskurs 6 visat tillhöra målgruppen för särskola vilket påverkar statistiken. Enheternas
kommentarer visar på att ett mer elevnära arbete kunnat genomföras under våren 2020 då
nationella prov uteblivit på grund av pandemin.
Analys
Analysen av statistiken visar på en kunskapsbrist i betygsättningen bland annat runt "streck" eller
F. Det är endast 2 "A" i Svenska årskurs 9. En frågeställning som diskuterats är hur
undervisningen planeras, missar vi grundläggande kunskaper i tidiga år. Fokus är på läsinlärning
men glöms ordförråd och begrepp bort? Betyg i modersmål är "högt" satta utifrån elevernas
övriga betyg. Analysen av meritvärden visar att om en elev inte klarar betyg påverkar det
meritvärdet på klassen. Av de elever som inte klarat behörighet till gymnasieutbildning är
matematiken det av kärnämnena som de flesta inte klarat. Viktigt att synliggöra att språk och
matematik finns i all undervisning oavsett i vilket ämne som undervisningen sker.
Slutsats
Ett fortsatt arbete med analyser av elevernas kunskaper och måluppfyllelse krävs på respektive
enhet. Kärnämnen får inte anpassas bort i undervisningen för att eleverna ska kunna komma
vidare i sina studier. Kunskap i att sätta betyg måste gås igenom på enheterna på nytt. En
genomlysning av kunskapskraven i svenska och matematik ska göras för att se vilka kunskapskrav
som brister hos eleverna.
Åtgärder


Fortsatt arbeta med och kompetensutveckla ledaskapet i klassrummet.



Säkerställa att varje lärares uppdragshandling har följande prioriterade
utvecklingsområden
-

Bidra till ökad förståelse för matematikens betydelse i alla ämnen

-

Bidra till ökad förståelse för svenskans betydelse i alla ämnen

Utfall
Positiv trend
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3.2.3 Se och förstå alla barn och elever
Tillgänglig lärmiljö
Beskrivning av aktivitet
Följa upp elevernas möjligheter till en
tillgänglig lärmiljö. Analysera de
kompetenshöjande insatserna som skett
under läsåret.

Mätmetod
Analysera enheternas arbete med ledning
och stimulans - arbetet för att nå en
tillgänglig lärmiljö för alla elever.

Mätperiod
delår
helår

Följa upp
Antalet elever med anpassad studiegång
Antalet elever i särskild
undervisningsgrupp
Antalet elever med åtgärdsprogram under
läsåret (eller antalet ÅP och antalet elever)

Samlad bedömning av aktiviteten

Kommentar om uppnådda resultat
Resultatet ligger i princip konstant från föregående år.
Analys
Sammantaget visar analysen på olika förklaringar till siffrorna. Elever som inte har ork av olika
orsaker ofta beroende på en funktionsnedsättning, psykisk ohälsa. Det visar sig att bakom
siffrorna finns elever som genom den anpassade studiegången är på skolan deltar i
undervisningen som kunde varit helt frånvarande. Nyanlända är en grupp där flera elever har
anpassad studiegång med prioritering att lära sig svenska språket. Åtgärdsprogram och
anpassningar behöver dokumenteras tydligare och följas upp kontinuerligt. Det är av vikt att ett
ledarskap i klassrummet fungerar som har ser till hela gruppen gällande att anpassa
undervisningen så att det inte är fokus på individen enbart.
Slutsats
Anpassad studiegång är ett verktyg för skolan att få eleven i undervisning. Resultatfokus enbart
kan vara missvisande då parametrar som social träning, att våga gå till matsalen, att vara med på
idrotten kan vara stora framsteg för en elev men det syns inte i statistiken.
Åtgärder


Säkerställa att kompetensutveckling genomförs angående ledarskap i klassrummet.



Säkerställa att dokumentation av anpassningar och åtgärdsprogram finns för de elever
som behöver

Utfall
Neutral trend
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Samarbete Elevhälsa - Likvärdig kvalitet i elevhälsoarbetet
Beskrivning av aktivitet
Följa upp och jämföra på enhets- och
kommunnivå personalens kännedom om
ärendegång och hantering av frånvaro.
Elevhälsoplan är känd och implementerad i våra
verksamheter.

Mätmetod
Enkätsvar - egen digital enkät
grundskola
Enkätsvar - lärarförbundens
psykosociala arbetsmiljöenkät - "Jag
tycker beslut som fattas av EHT
genomförs och följs upp"

Mätperiod
delår
helår

Analys av samarbetet mellan elevhälsans
professioner och enhetens pedagoger.
Analys kring personalens upplevelse kring hur
beslut som fattas följs upp utifrån enkätsvar

Samlad bedömning av aktiviteten

Kommentar om uppnådda resultat
Resultatet visar att det utvecklingsområdet under läsåret är på väg att nå full kunskap bland
personalen angående ärendegången för elever i behov av särskilt stöd. Enkätsvaren visar också att
de flesta arbetar utifrån ärendegången. Rutinen för arbete med elevers frånvaro är konstant och
enkäten angående EHT genomförs för första året så det är svårt att värdera siffrorna.
Analys
I analysen av resultaten beskriver rektorerna att bristerna på de tre första frågorna är det lärare i
de estetiska ämnena som inte har kunskap fullt ut för rutinerna. Det beror på att de lärarna i
första hand inte är klasslärare eller mentorer. En satsning på förstärkt elevhälsa har skett inom
grundskolan under en två-årsperiod. Det sista elevhälsoteamet tillträdde i april 2020.
Förstärkningen innebär att varje rektor har ett eget elevhälsoteam förutom Ullervad skola och
Grangärdets skola som delar elevhälsoteam. Inför kommande läsår finns nu en bas i
organisationen för ett fortsatt utvecklingsarbete. Rektor och elevhälsoteam blir basen i
trygghetsarbetet, arbetet med frånvaro och arbetet för elever med behov av särskilt stöd. För att
arbetet ska utvecklas krävs att rutiner finns implementerade i verksamheten och att yrkesrollerna
vet vilka förväntningar som alla kan ha på varandra.
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Slutsats
Rutiner och mål finns i verksamheten. Det är viktigt att rektor, elevhälsoteam och personalen på
enheterna har kunskaper och att omsätta arbetet i praktiken.
Åtgärder


Säkerställa att samtlig personal har kunskap om rutiner angående frånvaroarbetet och
arbetet med elever i behov av särskilt stöd.



Säkerställa att det inre arbetet på enheten leds av rektor och att arbetet tillsammans med
elevhälsan struktureras utifrån arbetssätt och förväntningar. Fokus på att insatserna
planeras, genomförs, utvärderas och följs upp.

Utfall
Positiv trend
Elevens inflytande, delaktighet
Beskrivning av
aktivitet
Eleven ska ha ett reellt
inflytande över sin
utbildning
Lärare ska verka för ett
tillåtande klimat

Mätmetod
Uppföljning enkät, analys i mars 2020
Enkät Elev, Fråga 3 (På lektioner är vi elever med och kan
påverka på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter.)
Fråga 5: (Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så
jag förstår)
Fråga 6: (Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver
det.)
Enkät VH, Fråga 3 (På lektioner är barnen med och kan
påverka på vilket sätt de ska arbeta med olika skoluppgifter.)
Fråga 5: (Lärarna i skolan förklarar vad mitt barn ska göra i
skolarbetet så att han/hon förstår)
Fråga 6: (Lärarna i skolan hjälper mitt barn när han/hon
behöver det)

Mätperiod
Delår
Helår

Gemensam analys av enheternas elevinflytande på
avdelningsnivå:
Hur har enheterna diskuterat begreppen delaktighet och
inflytande och hur har de synliggjort, uppmärksammat,
medvetandegjort när elevinflytande sker för såväl elever som
vårdnadshavare.
Hur har enheterna arbetat med att stärka ledarskapet i
klassrummet
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Samlad bedömning av aktiviteten
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Kommentar om uppnådda resultat
I årskurs 3 och årskurs 5 varierar resultaten men generellt är det ett något nedåtgående resultat.
Elevernas och vårdnadshavarnas svar visar på att vårdnadshavarnas har högre procent än
eleverna förutom i årskurs 5 på frågan om ”lärarna förklarar så att jag förstår”. Elevernas
upplevelse är att det gör de medans vårdnadshavarna inte har samma upplevelse av detta. Det är
spridning på svaren bland enheterna och även inom enheternas olika klasser. I årskurs 8 är det
generellt så att eleverna har en annan syn på inflytande och delaktighet än vad vårdnadshavarna
har. Vårdnadshavarna är mer negativa i sina svar.
Analys
Inflytande har ett eget kapitel i skollagen och är ett begrepp som de flesta enheter beskriver som
att begreppen delaktighet och inflytande behöver diskuteras i flera sammanhang. I enheternas
analyser lyfts frågor fram som vad står begreppen för. Relation och återkoppling är viktigt att
synliggöra när det gäller inflytande och delaktighet.
Slutsats
Begrepp bör diskuteras för elevernas inflytande. Återkoppling måste ges till eleven för att eleven
själv ska förstå sin utbildning. Varje lärares fokus på relation med eleven.
Åtgärder


Diskussion och dialog om begreppen inflytande och delaktighet på enheterna och på
avdelningsnivå med utgångspunkt för skollagens kapitel 4 om kvalitet och inflytande

Elevens inflytande inom fritidshemmets verksamhet
Beskrivning av aktivitet
Mätmetod
Eleven ska kunna ta ansvar och ha ett Uppföljning enkät mars 2020
reellt inflytande över sin utbildning
Enkät VH, Fråga 8 (Personalen i fritidshemmet
tar hänsyn till barnens åsikter)

Mätperiod
Delår
Helår

Gemensam analys av enheternas elevinflytande
på avdelningsnivå:
Hur har fritidshemmet arbetat med att synliggöra
och tydliggöra begreppet inflytande med
eleverna.

Samlad bedömning av aktiviteten

Kommentar om uppnådda resultat
Genomgående förbättrat och höga resultat.
Analys
Eleverna på alla fritidshem har stor möjlighet att påverka den dagliga verksamheten, t.ex. genom
valbara aktiviteter. På flera fritidshem har eleverna varit delaktiga i att ta fram gemensamma
förhållningssätt och regler som ska gälla för enheten. Några av enheterna har satsat på en mer
riktad verksamhet för de äldre eleverna, vilket gett dem större möjligheter att påverka. Några
enheter har jobbat tydligare med att dela med sig av hur olika aktiviteter har planerats och
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genomförts, t.ex. på bloggen på Infomentor och Instagram.
Slutsats
Vårdnadshavare till elever på fritidshemmen i Mariestads kommun är mycket nöjda med hur sitt
barns åsikter tas till vara av fritidspedagogerna. Då resultatet är mycket bra bör vi fortsätta arbeta
på ett likande sätt och hålla i de framgångsfaktorer vi ser på enheterna.
Åtgärder


För att få ett ännu bättre resultat kan pedagogerna på de olika enheterna medvetet
synliggöra elevernas delaktighet och hur deras åsikter tas tillvara, när de kommunicerar via
t.ex. bloggen på Infomentor och Instagram.

Elevens inflytande inom grundsärskolan
Beskrivning av aktivitet
Eleven ska ha ett reellt inflytande över
sin utbildning
Lärare ska verka för ett tillåtande
klimat

Mätmetod
Uppföljning enkät, analys i mars 2020
Enkät elev, Fråga 4 (Mina lärare lyssnar på mig)
Fråga 6 (Mina lärare tror på mig)
Fråga 7 (Mina lärare hjälper mig)
Enkät VH, Fråga 4 (Lärarna lyssnar på
elevernas åsikter)
Fråga 6 (mina lärare tror på och hjälper mitt
barn)

Mätperiod
Delår
Helår

Samlad analys utifrån enhetens arbete med
elevinflytande
Hur har enheten arbetat med att stärka
ledarskapet i klassrummet

Kommentar om uppnådda resultat
Inom grundsärskolan genomförs ett arbete med kommunikation och dialog för att tydliggöra för
eleverna vad inflytande är. Eleverna behöver stöd i att tolka och förstå. Att göra val har varit ett
utvecklingsområde under läsåret.
Analys
Pedagogerna har hittat arbetssätt utifrån målområdet att tolka tillsammans med eleverna så att
ingen pedagog väljer att ha tolkningsföreträde för en elev. Ett kollegialt lärande som ger
förutsättningar för elevernas inflytande.
Slutsats
Ett resultat av rekrytering skett av legitimerade lärare inom alla delar av grundsärskolan även
träningsskolan. Fokus på elevernas utbildning inte på omsorg.
Åtgärder


Fortsatt utvecklingsarbete på enheten utifrån att personalen kan träffas och fortsätta de
kollegiala diskussionerna med fokus på elevernas utbildning.
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Orosanmälningar görs till socialtjänsten i de fall det är aktuellt
Beskrivning av aktivitet
Enheten anmäler eventuell oro till
socialtjänsten.

Mätmetod
Antalet rapporterade ärenden
Analys kring enheternas arbete för att säkerställa att
orosanmälningar görs

Mätperiod
delår
helår

Samlad bedömning av aktiviteten

Kommentar om uppnådda resultat
Orosanmälningar görs på enheterna då oro runt en elev finns. På vissa enheter behöver rutinen
om "Misstanke att barn far illa" återigen tydliggöras bland personalen. Siffrorna ovan visar enbart
antal orosanmälningar inkomna till socialtjänsten barn- och unga. Flera av dessa anmälningar
gäller samma elev.
Analys
Ett nära samarbete med socialtjänsten barn- och unga har gett grundskolans all personal en bättre
insikt om socialtjänstens arbete. Huruvida antal anmälningar är bra eller dåligt går inte att dra
någon analys ur det kan vara både och det viktiga är att anmälningar görs runt de elever som oro
finns. I och med det utvecklingsarbete som pågår inom grundskolan runt närvarotrappen finns
anledning att tro att anmälningar runt elevers frånvaro ökar hos socialtjänsten barn- och unga.
Slutsats
Fortsatt arbete med att synliggöra rutiner och lagstiftning om anmälningsplikt vid oro behöver
göras då vissa enheter redovisar att detta behöver göras.
Åtgärder


Varje rektor säkerställer att personalen har kunskap om "Rutin vid misstanke om att barn
far illa.”

Utfall
Positiv trend
3.2.4 Sektor utbildning ska erbjuda en attraktiv arbetsplats för elever, medarbetare, chefer
och framtida medarbetare
Kompetensutvecklingsplan
Beskrivning av aktivitet
Fortsatt arbete med riktad kompetensutveckling
för vår personal

Mätmetod
Analys av gjorda insatser och plan för
fortsatt arbete

Mätperiod
delår
helår

Kommentar om uppnådda resultat
På avdelningsnivå har grundskolans ledningsgrupp arbetat med att ta fram en gemensam
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kompetensutvecklingsplan för grundskolan där grundskolans utvecklingsområden framtagna från
kvalitetsarbetet varit utgångspunkt. Kompetensutvecklingsplanen fastställs i grundskolans
ledningsgrupp och varje rektor ansvara på sin enhet. Fokusområden i kompetensutvecklingsplanen har varit följande fokusområden


Tillgänglig lärmiljö



NPF



Extra anpassningar/särskilt stöd (”levla” lärmiljön)



Ledning och stimulans



Kompensatoriska hjälpmedel/Assisterande teknik

Analys
En gemensam kompetensutvecklingsplan har syftet att säkerställa en likvärdig utbildning för
grundskolans enheter. Analysen av tidigare insatser i planen visar att det inte är likvärdigt utifrån
de diskussioner som synliggjorts i grundskolans kvalitetsarbete. Kompetens och kontinuitet som
behövs för skolutveckling varierar i verksamheten. En faktor som analysen visar vara den som
påverkar mest är att det vid flera enheter varit många rektorsbyten över tid, vilket också lett till
många personalförändringar.
Slutsats
En gemensam syn i grundskolans ledningsgrupp och en från årsskiftet anställd digitaliseringsstrateg som ingår i grundskolans ledningsgrupp är en framgångsfaktor för att kompetens höja
verksamheten samt ett fokus på grundskolans målarbete i alla led.
Åtgärder


Fortsatt arbete med en processbaserad kompetensutvecklingsplan som tas fram i
grundskolans ledningsgrupp och som leds av respektive rektor på enheterna.



Förändring av organisationen av förstelärarnas uppdrag där varje enhet har förstelärare
som rektor leder i varje enhets skolutvecklingsarbete.

Utfall
Positiv trend
Fritidsutvecklingsgrupp
Beskrivning av aktivitet
Riktat fokus på arbetsmiljön på
fritidshemmen inom kommunen

Mätmetod
Analys av gruppens arbete och spridning
ut i verksamheten

Mätperiod
delår
helår

Kommentar om uppnådda resultat
Under läsåret har ett arbete genomförts under ledning av grundskolans ledningsgrupp med att
utveckla fritidshemmens arbete. En grupp har också tillsats för att arbeta med fritidshemmens
arbetsmiljö. Utvecklingsgruppen leds av rektorer och en biträdande rektor. Arbetsmiljögruppen
leds grundskolechef, en rektor och en biträdande rektor. Syftet är att synliggöra och sätta fokus
på fritidshemmens verksamhet. Gemensamma aktiviteter och planeras också av utvecklingsgruppen som t.ex. fritidshemmens dag och höstlovsaktiviteter.
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Forum för gemensam diskussion och information som rör fritidspedagogerna och
fritidshemmen i Mariestads kommun


Infomentor. Diskussionerna kretsade under ht -19 mycket kring implementeringen av nya
tidsregistreringssystemet i Infomentor och sammanslagningar på loven kopplat till nytt
system med Forms/Infomentor.



Arbetsmiljögruppen har, efter de tio utvecklingsområden de valt ut, skapat och jobbat
efter handlingsplanerna i kvalitetsverktyget. I februari 2020 träffades fritidspedagogerna i
arbetsmiljögruppen och grundskolerektorerna på Residenset för en presentation av
gruppens arbete och fokusområden följt av diskussioner kring dessa.

Slutsats
Responsen från arbetsmiljögruppen har varit mycket god. Fritidspedagogerna upplever att deras
arbetsmiljöfrågor har tagits på större allvar och de har haft stor nytta av att ta del av varandras
framgångsfaktorer. Fritidspedagogerna anser att det är viktigt att det finns regelbundna träffar där
det finns möjlighet att diskutera frågor som specifikt rör fritidshemmen och att representant från
skolledningen finns med i dessa träffar.
Åtgärder


Säkerställa att arbetet fortsätter/återupptas under kommande läsår i arbetsmiljögrupp och
utvecklingsgrupp för fritidshemmen

Utfall
Positiv trend
3.2.5 Hög kvalitet ska prägla utbildningsnämndens verksamheter och ge förutsättningar för
ett gott företags- och näringslivsklimat
Systematiskt kvalitetsarbete i Stratsys - implementering
Beskrivning av aktivitet
implementering av programmet
Stratsys i verksamheten

Mätmetod
Följa upp arbetet med implementeringen av
systematiskt kvalitetsarbete i Stratsys.

Mätperiod
delår
helår

Kommentar om uppnådda resultat
Under läsåret har systematiskt kvalitetsarbete i Stratsys som dokumentationsverktyg
implementerats i avdelning grundskola. Genom utbildning och övning. Stöd i processen har
övergripande kvalitetsutvecklare deltagit. Grundskolans digitaliseringsstrateg har varit drivande i
implementeringen.
Analys
Arbetet är på gång i Stratsys. Efter första redovisningen är det ingen djupare analys mer än att det
i förlängningen främjar arbetet och systematiken i kvalitetsarbetet.
Slutsats
Stratsys skapar förutsättningar för ett kvalitetsarbete. Dock saknas ett processverktyg ut till
enheterna och grundskolans ledningsgrupp. Grundskolans digitaliseringsstrateg har tagit fram ett
processverktyg kallat Kvalitetsverktyg i One note som enheterna börjar arbeta i kommande läsår.
Åtgärder


Säkerställa att samtliga enheter dokumenterar kvalitetsarbetet i kvalitetsverktyget och att
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det följs upp i grundskolans ledningsgrupp


Säkerställa att rektorerna dokumenterar i Stratsys

Utfall
Positiv trend
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3.3 Gymnasieskola och gymnasiesärskola
Vadsbogymnasiet erbjuder 11 nationella program, tre program vid gymnasiesärskolan samt
introduktionsprogrammen. Sammanlagt har 759 elever studerat vid Vadsbogymnasiet läsåret
2019/20. Verksamheten leds av en skolledning bestående av rektor, tre programrektorer och en
ekonomiintendent. Till skolledningen hör även biträdande rektor för vuxenutbildningen och
rektor för gymnasiesärskolan.
Prioriterade arbetsområden är sedan flera år ämnesövergripande arbete, användandet av IT som
verktyg i undervisningen samt arbete med att göra anpassningar i undervisningen för ökad
inkludering. I början av läsåret beslutades även att prioritera arbetet med att stärka trygghet och
studiero och därigenom också trivseln på skolan för såväl medarbetare som elever samt att
arbeta förebyggande med att främja närvaron för att få elever att lyckas ännu bättre och öka
deras lärande och därigenom även vår måluppfyllelse.
3.3.1 Alla barn/elever/matgäster känner sig trygga i utbildningsnämndens verksamheter.
Säkerställa trygghet på enheten
Beskrivning av aktivitet
Plan mot diskriminering och
kränkande behandling
ska vara ett reellt verktyg i
arbetet med trygga elever

Mätmetod
Uppföljning av enkäter, analys i mars 2020:
Enkät elev, Fråga 1 (Jag känner mig trygg i skolan)
Enkät elev, Fråga 11(Jag vet vem jag ska prata med om
någon har varit elak mot en elev)

Mätperiod
Delår
Helår

Kvalitetsgranskning av respektive plan mot diskriminering
och kränkande behandling.
Gemensam analys av arbetet med att säkerställa trygghet:
Hur har enheterna tillsammans med elevhälsan arbetat
med förebyggande och främjande aktiviteter angående
trygghet

Samlad bedömning av aktiviteten

Kommentar om uppnådda resultat
Elevenkäten visar att upplevelsen av trygghet bland eleverna minskat från föregående läsår.
Skolledningens uppfattning är att Vadsbogymnasiet ofta upplevs som en trygg och lugn skola.
Under läsåret inträffade dock ett antal händelser som påverkat upplevelsen av trygghet:
propagandaaffischer för Nordfont, konfliktsituationer mellan elever och elevgrupper som
urartade till slagsmål, interna grupperingar i olika klasser med kränkningar, kriminella uppgörelser
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utanför skolmiljön påverkade också oron i skolan och blev även stora medialt.
Analys
Elevsamtal och enkätundersökningar i berörda klasser visar att upplevd trygghet har ökat under
vårterminen. Flera klasser har gjort arbetat utifrån Helene Jènvéns forskning som handlar om att
synliggöra negativa informella ledare, negativa kulturer och normer i gruppen. Detta
förändringsarbete kan ha bidragit till förbättrade siffor i slutet av våren. Även ett förbättrat
samarbete med polis, socialtjänst och HVB-hem har bidragit till det åtgärdande arbetet.
Slutsats
Händelser i och runtomkring skolan under året är inte ovanliga nationellt, men
Vadsbogymnasiets organisation var oerfarna kring denna typ av händelser. Under året har
organisationen skaffat sig kunskaper och erfarenheter för att bättre handskas med detta.
En faktor som försvårat analysarbetet är distansundervisningen som skett vårterminen 2020.
Konflikter som tidigare uppstod i skolan har inte existerat en period då eleverna inte fysiskt varit
närvarande i skolan.
Åtgärder


Arbetet med trygghet och studiero behöver fördjupas och intensifieras kommande läsår.
11 nya förstelärare kommer att arbeta med skolans prioriterade utvecklingsområden:
trygghet och studiero, frånvaro/närvaro, ledning och stimulans.



Arbetet med utgångspunkt från Helen Jènvéns forskning gällande trygghet och studiero
ska breddas. En del i arbetet är också att utveckla elevhälsoarbetet på skolan samt
fortsätta samverkan med polis, socialtjänst och HVB-hem.

Målvärde Utfall Måluppfyllelse
minst 100 89
89 %
Säkerställa studiero i klassrummen
Beskrivning av aktivitet
Tidigare enkät visar att studieron
är låg på enheten.
Aktivt arbete att diskutera vad
som är respekt och studiero.
Vidta åtgärder där brister finns.
Arbeta med ledarskapet i
klassrummet

Mätmetod
Gemensam analys av programmens arbete kring
studiero:
Hur har programmen tillsammans med elevhälsan
arbetat med förebyggande och främjande aktiviteter
angående studiero.

Mätperiod
delår
helår

Samlad bedömning av aktiviteten

Kommentar om uppnådda resultat
Generellt upplever eleverna i årskurs 2 en högre trygghet än studiero. Men medan tryggheten har
minskat från 96% till 89%, så har det upplevda studieron ökat från 75% till 79%. Generellt sätt
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hänger trygghet och studiero ihop i skolan.
Analys
Under året har skolan arbetat med ett utvecklingsarbete inom arbetslagen gällande ledning och
stimulans. Några arbetslag har som en del i detta arbete genomfört bokcirklar. I flera klasser har
arbetslag och elevhälsan arbetet med att förbättra studieron och hantera antipluggkulturer. Målet
har varit att utveckla systematiken i arbetssätten och att hitta en samsyn inom arbetslagen kring
åtgärdade och förbyggande arbeten. Detta har bland att lett till konkreta åtgärder som
klassrumsplaceringar och beslut om mobilfria lektioner.
Hösten 2019 infördes en planerad introduktion för nya årskurser på skolan. Målet är att skapa en
trygg enhetlig introduktion för nya elever på skolan, en teknisk del där eleverna får lära sig
programvaror och i-system som används på skolan, och en del med utbildningspass inom
studietekning, motivation och stresshantering.
Slutsats
Arbetet med utgångspunkt från Helen Jènvéns forskning som påbörjade föregående läsår
gällande trygghet och studiero måste fortsätta och breddas. En del i det arbetet är också att
utveckla elevhälsoarbetet på skolan. Skolan behöver bli bättre på att möta enskilda elever utifrån
deras behov. Behovet av introduktion för nya elever kvarstår. Det är gynnsamt om eleverna har
hunnit finna sig till rätta på skolan innan introduktionen genomförs, vilket gör att introduktionen
kommer att senareläggas hösten 2020.
Åtgärder


Skolans utvecklingsarbete gällande det pedagogiska ledarskapet behöver fortsätta
kommande läsår. Detta arbete ska samordnas med förstelärarnas arbete inom ledning och
stimulans. En dela-kultur behöver utvecklas där lärare finner stöd och erfarenhetsutbyte i
programarbetslaget.

Målvärde Utfall Måluppfyllelse
minst 100 79
79 %
Säkerställa trygghet och studiero på gymnasiesärskolan
Beskrivning av aktivitet
Plan mot diskriminering och
kränkande behandling ska vara ett
reellt verktyg i arbetet med trygga
elever

Mätmetod
Uppföljning av enkät, analys i mars 2020
Enkät elev, Fråga 1 (Jag känner mig trygg och
säker i skolan)
Enkät elev, Fråga 2 (Jag är glad när jag går till
skolan)
Kvalitetsgranskning av plan mot diskriminering
och kränkande behandling
Gemensam analys utifrån enheternas arbete:
Hur har enheten tillsammans med elevhälsan
arbetat med förebyggande och främjande
aktiviteter angående trygghet och studiero.
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Samlad bedömning av aktiviteten

Kommentar om uppnådda resultat
Övriga gymnasiet är en osäker plats för de flesta av gymnasiesärskolans elever. De har en trygghet
inom våra väggar som vi, med bättre organisation, kan bli bättre på att utmana.
Analys och slutsats
Gymnasiesärskolan har definitivt blivit bättre på att uppmärksamma och rapportera
diskrimineringar och kränkande behandlingar bland våra elever och personalen har bättre
kännedom om vad som skall anmälas Det minskade mobilanvändande i klassrum har gett ett
lugnare klimat.
Åtgärder


Ett ledarskap som kan ge förutsättningar för ett närmare samarbete med övriga
gymnasiet.



Fler och mer anpassade lokaler utefter särskolans behov.

Målvärde Utfall Måluppfyllelse
minst 100 100
100 %
3.3.2 Alla barn/elever utvecklas via ledning och stimulans att nå målen för sin utbildning
Främja närvaro
Beskrivning av aktivitet
Samtliga program följer frånvarotrappan
Gemensam analys på ledningsnivå kring arbetet
med att främja närvaron.

Mätmetod
Uppföljning om samtliga enheter
följer frånvarotrappan
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Samlad bedömning av aktiviteten

Kommentar om uppnådda resultat
Betydelsen av en god närvaro för att nå målen i skolan har varit prioriterat under läsåret. En
handlingsplan som även inbegriper elevhälsan är framtagen. En diskussion på klass/elevråd om
vikten av närvaro samt en ökad regelbunden kontroll av mentorer har gjort att frågan har fått ett
stort utrymme i skolans arbete.
Analys
Skolans mentorer har i större utsträckning följt upp närvaron vilket medfört att antalet
anmälningar till CSN har varit högre detta läsår jämfört med tidigare år.
Distansundervisningen kan vara en orsak till minskningen, men också en medvetenhet bland
elever att skolan i större grad följer upp frånvaron och sätter in stöd om frånvaron är hög,
eftersom god närvaro är viktig för en god måluppfyllelse.
Slutsats
Elever med frånvaro över 10% har minskat från 363 till 286 (endast vårterminens resultat, i
jämförelsen med föregående år gäller siffermaterialet för 17/18 och 18/19 hela läsåret). Den
ökade uppföljningen av frånvaro har gett resultat. En del av de händelser som skedde under
hösten 2019 som utmanade tryggheten och studieron för skolan påverkade de inblandade
elevernas möjlighet att klara utbildningens mål. Detta hade kunnat förebyggas om skolan hade
haft bättre kunskaper om enskilda eleverna inför skolstart.
Åtgärder


Goda grundläggande strukturer och rutiner gällande anpassningar och stöd,
närvaro/frånvaro, och i arbetet med att anmäla och utreda kränkningar. Skolans
utmaning är framåt att arbeta för att dessa strukturer får genomslag i hela organisationen.



Övergången från grundskolan behöver stärkas och det behöver säkerställas att den
kunskap som finns vid övergångar finns tillgänglig för pedagoger och elevhälsa.

Kunskapsuppföljning statistik
Beskrivning av aktivitet
Rapportera in kunskapsuppföljningens olika värden kring
betyg, behörighet och andelen lärare med examen

Mätmetod
Rapportering av
programmens resultat
utifrån;
Betyg och gymnasieexamen
Andelen lärare med
pedagogisk examen
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Mätperiod
delår
helår

55(89)

Samlad bedömning av aktiviteten

Kommentar om uppnådda resultat
Enligt de av skolan själv framräknade betygspoängen för läsåret 19/20 har sammantagen
betygspoäng för avgångseleverna sjunkit något. När det gäller yrkesprogrammen är
betygspoängen i stort sett oförändrade. Däremot har resultaten förändrats negativt på EK, SA
och NA. Vid dessa program har betygspoängen sjunkit med nästan en poäng.
Analys
Elevenkäten visar att eleverna klarar kunskapskraven, men att skolan inte lyckas stimulera dem att
lära mer. I SA 3 har det varit tydligt att många elever har haft svårt i undervisningen och ett
tydligt mönster syns: Samtliga elever utom en har haft F i något eller några av kurserna inom
matematik eller moderna språk, nio av eleverna har inte lyckats nå sin examen p.g.a. F i kurserna
moderna språk och matematik. En elev har haft F i moderna språk samt andra ämnen och två
elever har haft F i matematik samt andra ämnen. Eleverna har svårt att klara kurserna i matematik
och moderna språk (främst spanska). Resultatet för årets elever i åk 2 i matematik ser betydligt
bättre ut. Ny lärare med nya metoder är en av orsakerna till att eleverna lyckats bättre detta läsår.
Slutsats
En jämförelse med statistik för riket visar att BF, EE, VO och TE ligger några tiondelar över
gällande genomsnittlig betygspoäng per program (jämförelse mellan Vadsbogymnasiets resultat
från i år med rikssnittet i fjol). EK och NA ligger cirka två betygspoäng under rikssnittet, och SA
ligger en betygspoäng under rikssnittet. När det gäller andel elever som klarar att nå gymnasieexamen ligger samtliga program, bortsett från SA, på Vadsbogymnasiet i nivå med riket.
Vadsbogymnasiets elever klarar alltså examen som i riket, men med lägre betyg.
Åtgärder


Inför läsåret 20/21 har förändringar i timplanerna gjorts så att matematikundervisningen
ska få mer tid på bekostnad av andra kurser. Dessutom kommer ett försök att
genomföras där undervisningstiden delas på fler men kortare pass.
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Kunskapsuppföljning - analys
Beskrivning av aktivitet
Följa upp och analysera elevernas
kunskapsutveckling och hitta
framgångsfaktorer i undervisningen

Mätmetod
Analys av programmens resultat utifrån;
Betyg och gymnasieexamen
Andelen lärare med pedagogisk examen
Utifrån analys fokusera på att hitta
framgångsfaktorer i undervisningen på
respektive program och på kommunnivå.

Mätperiod
delår
helår

Samlad bedömning av aktiviteten

Kommentar om uppnådda resultat
Om vi tittar på svaren i elevenkäten kan vi se att eleverna uppfattar att de kan nå kunskapskraven,
men att skolarbetet inte stimulerar dem att lära sig mer.
Analys
Ett annorlunda läsår jämfört med tidigare med anledning av pandemin. En tredjedel av läsåret
skett via distansundervisning och på vilket sätt övergången till distansundervisning och
medföljande konsekvenser påverkat resultaten och måluppfyllelsen för elever gett är för tidigt att
svara på. Analysen och slutsatserna bör ta pandemin i beaktande. Risken är stor annars att beslut
fattas på felaktiga grunder.
En analys av skolans schemaläggning visar ett behov av att säkerställa att elever får den
garanterade undervisningstid som de har rätt till. Det finns aktuella och korrekta timplaner för
samtliga program, men det är inte säkerställt att dessa får fullt genomslag i schemaläggningen.
Slutsats
Hög måluppfyllelse och goda resultat på många program inom karaktärsämneskurserna, men
osäkerhet med anledning av pandemin.
Åtgärder


Utveckla schemat och schemaläggningen för att skapa effektiva lösningar, utöka eleverna
valmöjligheter samt säkerställa att eleverna får sin garanterade undervisningstid. Elever
upplever en stress idag i skolan, och ett bra schema och ett schema som ger eleverna den
undervisningstid de har rätt till är ett verktyg för att underlätta för eleverna att få en
struktur för sina studier och underlätta deras planering.



Studie- och yrkesvägledning har en central roll i planerandet, uppföljande och
utvecklandet av arbetet. Här finns möjlighet att utveckla arbetet för elever som har svag
motivation till skolan och som säger att de saknar egentliga målbilder av vad de vill med
och efter sin gymnasieutbildning. Skolan behöver utveckla sitt generella studiestöd genom
studieverkstad och stödpedagoger.
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Målvärde Utfall Måluppfyllelse
minst 100 92
92 %
3.3.3 Se och förstå alla barn och elever
Samarbete Elevhälsa
Beskrivning av aktivitet
Följa upp och jämföra personalens kännedom om ärendegång
och hantering av frånvaro. Elevhälsoplan är känd och
implementerad i verksamheten.

Mätmetod
Programrektors analys
av EHT-arbetet

Mätperiod
delår
helår

Analys av samarbetet mellan elevhälsans professioner och
enhetens pedagoger.
Analys kring personalens upplevelse kring hur beslut som
fattas följs upp.

Samlad bedömning av aktiviteten

Kommentar om uppnådda resultat
Överlag upplever eleverna att de får hjälp och stöttning av lärarna i skolarbetet samt att lärarna
hjälper eleverna med skolarbetet när de behöver. Skolan behöver fortsätta arbeta med "särskilt
stöd"-processen och ägna tid till vad läraren kan göra i klassrummet för att nå alla elever, ledning
och stimulans, men också vikten av hjälp och stöttning i arbetslaget, kollegial handledning.
Den lokala elevhälsoplanen har sammanställts och reviderats under läsåret. Elevhälsa och
programrektor har informerat om den på PALT-tid (arbetslagstid).
Analys
Upplevelsen bland programrektorer och elevhälsans personal är att många ärenden som
avhandlas på elevhälsoteamet (EHT) är ärenden som läraren kanske hade kunnat lösa på egen
hand i form av anpassningar och stöttning och/ eller handledning av elevhälsa. Elevhälsan har
under året gjort bra och informativa kartläggningar i form av hälsosamtal och studie/arbetsmiljö
besök i klasserna. Genom detta har hinder kunnat undanröjas i arbetsmiljö och studier.
Slutsats
EHT-möten har genomförts, men elevärendena behöver bli färre och det finns behov av att bli
mer strukturerade för uppföljning av ärenden. Det har funnits en otydlighet kring organisation
kring EHT. Ett utvecklingsområde som är känt och inringat av både rektorer, gymnasiechef,
elevhälsochef och EHT. Nya rektorer och två gymnasiechefer på kort tid har bidragit till
otydligheten men det bottnar också i en historik och kultur sedan många år tillbaka.
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Åtgärder


Ny möteslogistik mellan rektorer och elevhälsans personal med EHT-möten varje vecka.



Den lokala elevhälsoplanen behöver bli mer känd på programmen. Den bör bli mer
levande och förankras på alla nivåer i organisationen med hjälp av ett tydligt årshjul.



Ärendena på EHT måste i fler fall lösas av den enskilde pedagogen i klassrummet och i
arbetslagen. Skapa en kultur där programarbetslagen blir bättre på att bjuda in elevhälsan
och där elevhälsan blir bättre på att komma ut till elever och arbetslag naturligt i
vardagen.

Målvärde Utfall Måluppfyllelse
minst 100 91
91 %
Elevens inflytande, delaktighet
Beskrivning av
aktivitet
Eleven ska ha ett reellt
inflytande över sin
utbildning
Lärare ska verka för ett
tillåtande klimat

Mätmetod
Uppföljning enkät, analys i mars 2020
Enkät Elev, Fråga 3 (På lektioner är vi elever med och kan
påverka på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter.)
Fråga 5:( Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så
jag förstår)
Fråga 6 ( Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver
det.)

Mätperiod
Delår
Helår

Gemensam analys av programmens elevinflytande på
enhetsnivå:
Hur har programmen diskuterat begreppen delaktighet och
inflytande och hur har de synliggjort, uppmärksammat,
medvetandegjort när elevinflytande sker för elever.
Hur har programmen arbetat med att stärka ledarskapet i
klassrummet.

Samlad bedömning av aktiviteten

Kommentar om uppnådda resultat
Vadsbogymnasiet har ett strukturellt fungerade system med klassråd, programråd och elevråd.
Enskilda elever och klasser har möjlighet att lyfta frågor och synpunkter till lärare och rektorer.
När det gäller inflytande över lektionernas och undervisningens utformande skiljer sig resultatet
mellan programmen. Det pågår ett medvetet utvecklingsarbete på flera program gällande
elevernas inflytande över arbetsformer och arbetssätt.
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Analys
Många elever upplever att de inte får vara med och påverka i den utsträckning som eleverna
skulle önska när det gäller arbetssätt. Detta kan bottna i att lärare är ovana vid att släppa
kontrollen och fortfarande vill jobba med ett arbetssätt för samtliga elever. Det finns också en
kultur som är befäst där det skriftliga skolarbetet fortfarande har hög status ute på programmen.
Många elever upplever att deras kunskaper mäts i form av skriftliga prov eller andra
examinationer och att det saknas variation när det gäller examinationsformer och arbetssätt. För
många lärare handlar det om behovet av dokumentation för att kunna göra rättvisa och rättssäkra
bedömningar.
Kanske låter lärarna eleverna vara med och påverka i saker som inte är av betydelse för dem.
Lärarna upplever att de släpper in eleverna men eleverna upplever fortfarande inte att de har
inflytande över det som är väsentligt för dem.
Slutsats
Lärarna är måna om att elevernas ska vara nöjda med sin skola och det finns en vilja hos
arbetslagen att eleverna ska få vara med och påverka.
Åtgärder


Ett fortsätt arbete med att ge eleverna ett större inflytande över det de önskar inflytande
kring, inom de områden de ska ha inflytande samt klargöra vad elevinflytande innebär
och vad det innehåller.



Behov av ett strukturerat och styrt arbete med programmen kring hur eleverna ska få
inflytande över undervisningen.

Målvärde Utfall Måluppfyllelse
minst 100 70
70 %
Samarbete Elevhälsa gymnasiesärskolan
Beskrivning av aktivitet
Följa upp och jämföra personalens kännedom om ärendegång och
hantering av frånvaro. Elevhälsoplan är känd och implementerad i
verksamheten.

Mätmetod
Rektors analys av
EHT-arbetet

Mätperiod
delår
helår

Analys av samarbetet mellan elevhälsans professioner och enhetens
pedagoger.
Analys kring personalens upplevelse kring hur beslut som fattas
följs upp.
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Samlad bedömning av aktiviteten

Kommentar om uppnådda resultat
Elevhälsoteamet (EHT) har flyttat in i särskolans lokaler kan göra att EHT arbetet känns mer
verksamhetsnära. Skolan lägger stor vikt i att ta emot eleverna på morgonen för att se och förstå
hur deras dag kommer att se ut och lägga en planering utefter det. Detsamma gäller efterarbetet
efter skolans slut där det är en naturlig del i att se och förstå hur deras dag har varit och hur deras
eftermiddag, kväll, natt och morgon kommer att se ut innan de kommer till skolan igen.
Analys
Framförhållningen och förberedelserna för och av pedagoger och elevassistenter är
förutsättningar för att vårt arbete och elevernas skoldag skall fungera.
Slutsats
Personalens engagemang och professionalitet möjliggör ett elevnära arbete där elevhälsans
resurser också kommer till sin rätt.
Åtgärder


Det gemensamma arbetet med verksamhetens planer, både implementeringen och
samverkan kring dessa.

Elevens inflytande, delaktighet gymnasiesärskolan
Beskrivning av aktivitet
Elevens ska ha ett reellt inflytande över
sin utbildning
Lärare ska verka för ett tillåtande klimat

Mätmetod
Uppföljning enkät, analys i mars 2020
Enkät elev, Fråga 4 (Mina lärare lyssnar på mig)
Fråga 6 (Mina lärare tror på mig)
Fråga 7 (Mina lärare hjälper mig)
Fråga 6 (mina lärare tror på och hjälper mitt
barn)

Mätperiod
Delår
Helår

Samlad analys utifrån enhetens arbete med
elevinflytande
Hur har enheten arbetat med att stärka
ledarskapet i klassrummet
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Samlad bedömning av aktiviteten

Kommentar om uppnådda resultat
Gymnasiesärskolan är bra på att ta till vara på eleverna.
Analys
Individkännedomen bland pedagogerna och ett arbete med att lyssna och att låta det få ta tid.
Slutsats
I mycket så är elevernas inflytande och delaktighet förutsättningen för att lyckas i arbetet.
Åtgärder


Prata om kursmålen, framtiden och livet efter skolan. Detta arbete skall börjas med redan
i första året.

Målvärde Utfall Måluppfyllelse
minst 100 100
100 %
3.3.4 Sektor utbildning ska erbjuda en attraktiv arbetsplats för elever, medarbetare, chefer
och framtida medarbetare
Arbetsmiljöarbete enligt handlingsplan
Beskrivning av aktivitet
Tillsammans med fackliga representanter ta fram en
handlingsplan gällande arbetsmiljö och arbetsbelastning utifrån
rimliga heltider, schema och uppdragens innehåll exempelvis
mentorsuppdraget.

Mätmetod
Analys av gjorda
insatser och plan för
fortsatt arbete

Mätperiod
delår
helår

Kommentar om uppnådda resultat
Vadsbogymnasiet har en stor andel trygga och erfarna pedagoger, och personalomsättningen är
låg. Under året har några nyrekryteringar gjorts och till dessa tjänster har intresset varit stort och
det varit flera behöriga sökande, vilket lett till bra rekryteringar. Då rekryteringsläget i skolan i
stort i Sverige ses som utmanande är detta mycket positivt för Vadsbogymnasiet.
Under vårens skyddsronder och husesyn (med förvaltare) uppmärksammas ett antal brister som
påtalats vid tidigare skyddsronder men som inte har åtgärdats över tid. I stort sett visar dock
varken skyddsronder eller husesyn på några allvarligare arbetsmiljörelaterade brister.
I juni meddelar de två lärarfacken och deras skyddsombud att de tycker att åtgärder, samt
uppföljning för att säkerställa att åtgärder gjorts inte fungerar på Vadsbogymnasiet.
Övergången till distansundervisning i mars blir en arbetsmiljömässig utmaning på skolan. Skolans
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lärare behöver med en dags varsel ställa om hela sin undervisning.
Analys
En god och nära dialog mellan programrektorer och lärare borgar för bra tjänstefördelningsarbete
och god kontinuerlig uppföljning av den. Detta är en faktor som leder till en god arbetsmiljö på
skolan.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet i form av skyddsronder genomförs enligt ruiner. Dock
behöver beslutsgången och arbetsfördelningen av åtgärder förbättras, den upplevs som otydlig.
Vilket bland annat leder till att organisationen upplever att åtgärder förblir ogenomförda.
En god digital infrastruktur, och nyckelpersoner med digital kompetens som kunde fortbilda sina
kollegor samt ett lärarkollegium som samarbetade och identifierade utvecklingsbehovet ledde till
att övergången till distansundervisning gick bra på Vadsbogymnasiet.
Slutsats
Åtgärdersarbetet och uppföljningen av skyddsrondernas handlingsplaner måste bli bättre och få
en tydligare systematik.
Åtgärder


I samarbete med fackliga organisationer och skyddsombud utveckla skyddsrondsarbetet.

Kompetensutvecklingsplan
Beskrivning av aktivitet
Fortsatt arbete med riktad kompetensutveckling
för vår personal

Mätmetod
Analys av gjorda insatser och plan för
fortsatt arbete

Mätperiod
delår
helår

Kommentar om uppnådda resultat
Under året har skolan jobbat aktivt med ett utvecklingsarbete inom arbetslagen gällande ledning
och stimulans. Arbetslag, rektor och elevhälsa har arbetet för att hitta ett gemensamt
professionellt förhållningssätt med utgångspunkt från vetenskap och beprövad erfarenhet och
skollagen för att skapa struktur och systematik i arbetet med ledning och stimulans.
Några arbetslag har som en del i detta arbete genomfört bokcirklar.
I flera klasser har arbetslag och elevhälsan arbetet med att förbättra studieron och hantera
antipluggkulturer med hjälp av Helene Jènvén. Målet med arbetet har varit att utveckla
systematiken i arbetssätten, och att hitta en samsyn inom arbetslagen kring åtgärdade och
förbyggande arbeten. Detta har bland att lett till konkreta åtgärder som klassrumsplaceringar och
beslut om mobilfria lektioner.
Under kompetensutvecklingsdagar har gymnasiets lärare arbetat programöverskridande i
tvärgrupper kring kollegialt lärande.
Analys
Skolans personal är bra på att se, bekräfta och stötta programmens elever. En faktor som många
elever nämner som avgörande är relationen till sina lärare, och känslan att lärarna vill dem väl.
Dock utgör det relationella förhållningssättet även utmaningar. Dessa utmaningar består i att
utveckla våra professionella roller.
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Åtgärder


Skolans utvecklingsarbete gällande det pedagogiska ledarskapet kommer att fortsätta
kommande läsår. Detta arbete ska samordnas med förstelärarnas arbete inom ledning och
stimulans



Som en del i detta arbete behöver en dela-kultur utvecklas på skolan gällande elevärenden
och pedagogiska utmaningar. I dag jobbar många lärare på intensivt med processer på
egen hand istället för att söka stöd i detta arbete bland kollegor i programarbetslaget.
Skolan behöver utveckla ett förhållningssätt som uppmuntrar samarbete inom detta
område.

3.3.5 Hög kvalitet ska prägla utbildningsnämndens verksamheter och ge förutsättningar för
ett gott företags- och näringslivsklimat
Systematiskt kvalitetsarbete i Stratsys - implementering
Beskrivning av aktivitet
Implementering av programmet
Stratsys i verksamheten

Mätmetod
Följa upp arbetet med implementeringen av
systematiskt kvalitetsarbete i Stratsys.

Mätperiod
delår
helår

Kommentar om uppnådda resultat
Arbetet med att dokumentera aktiviteter och resultat i Stratsys är påbörjat inför höstterminen
2020 och kommer under hösten att utvecklas vidare.
Analys
Rektorsskifte och pandemin har bromsat dokumentationen i Stratsys. Dokumentationen har
istället fortgått som förut i worddokument inom respektive programarbetslag.
Slutsats
Ytterligare tid behövs för att komma in i arbetet med att dokumentera och följa upp resultaten i
kvalitetsarbetet i Stratsys.
Åtgärder


Fortsätta dokumentera aktiviteter och åtgärder i Stratsys.
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3.4 Barn- och elevhälsa
Barn- och elevhälsa är hela förskolans/skolans ansvar, och kan delas in i två områden; barnhälsa
som avser förskolan och elevhälsa som avser skolan. Huvudfokus är att se och förstå alla
barn/elever med en tydlig inriktning att utarbeta och förankra former för främjande och
förbyggande barn- och elevhälsoarbete.
Coronapandemin har inneburit nya utmaningar och en omställning av mycket i verksamheten.
Planerade heldagar med alla i barn- och elevhälsan och rektorerna har fått ställas in, även en hel
utvecklingsdag med barn- och elevhälsans personal. Detta har inneburit att avdelningen inte
kunnat jobba enligt plan med vissa utvecklingsområden, utan en del har fått skjutas på framtiden
- andra har fått genomföras digitalt eller i mindre grupper.
3.4.1 Se och förstå alla barn och elever

Kommentar
Fokus under året har varit gemensamma strukturer, årshjul och arbetssätt för ett brett främjande
och förebyggande arbete. Målet har tydliggjorts i alla medarbetares uppdragshandlingar och följts
upp vid lönesamtal, där varje medarbetare har fått redovisa på vilket sätt den jobbat och utvecklat
arbetet inom området. Vidare har vikten av att tänka nytt, tänka utanför boxen och inte göra mer
av samma varit i fokus. Vikten av att rektorerna ser konkreta åtgärder inom området har lyfts,
och där har barn- och elevhälsochefen haft regelbunden dialog med samtliga rektorsgrupper för
att följa upp utfallet. På gymnasiet har ett omtag inletts kring strukturer och samsyn.
Överlämningar, kompetensutveckling till pedagoger och väl kända rutiner och strukturer har varit
andra fokusområden. Årshjul för likvärdiga insatser på alla skolor har utarbetats. Sociala medier
har använts som verktyg för att nå elever men också att förmedla kunskap om till exempel
psykisk ohälsa och hur man kan få stöd och hjälp. Gruppverksamhet kring sociala medier, sociala
färdigheter och självkänsla har utarbetats och implementeras på f6-skolorna. Att ge elever och
vårdnadshavare ökad insikt i att mat och rörelse hör ihop med en god hälsa är något som
skolsköterskorna bevakar bland annat genom hälsosamtalen, men också i elevhälsoarbetet på
skolorna. Partsamverkan för barns och ungas bästa i Mariestad, PartsaM, har utgjort en viktig
arena för samarbete inom och utanför kommunen. Samverkan mellan skola/barn- och elevhälsa
och socialtjänsten inom ramen för medborgarresurs Lotsen är fortsatt starkt prioriterad och bärs
bland annat av konsultationsteamet, som träffas varje vecka.
Främja närvaro
Beskrivning av aktivitet
Närvaro/frånvaro, handlingsplaner främjande och
förbyggande, övergångar inom och mellan skolor och
skolformer och de lokala elevhälsoplanerna,
konsultationsteamet,

Mätmetod
Elevenkäter/föräldraenkäter
Närvarostatistik
Hälsosamtal
Barn- och elevhälsans kvalitetsuppföljning
(avdelningsnivå och
arbetslag/yrkesgrupper)

Kommentar om uppnådda resultat
Att främja närvaro handlar bland annat om att ge eleverna lust att lära och förutsättningar till
detta. Det handlar också om struktur, informationsöverföring, samsyn samt ett främjande och
förebyggande arbete som möjliggör att eleverna blir sedda och förstådda utan får vistas i en miljö
där de kännes sig sedda och respekterade. I utvärderingen av det förbyggande och främjande
arbetet är detta beskrivet. Konsultationsteamet är en konkret insats för samarbete kring elever
som håller på att ge upp på skolan. Barn- och elevhälsans arbete för att främja närvaro genom
hälsa, lust att lära, studiero och trygghet går som en röd tråd i allt arbete, i alla mål och delmål.
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Analys Det behövs fortsatt fokus på tidiga samordnade insatser för att eleverna ska känna att de
är i ett sammanhang där de är sedda och förstådda. Alla insatser som barn- och elevhälsan gör
handlar om just detta.
Utveckla det främjande och förebyggande arbetssättet
Beskrivning av aktivitet
Jobba konkret med ”verktygslådan” både i
YG och EHT-teamen
Gemensam dialog med rektorer

Mätmetod
Hälsosamtal
Barn- och elevhälsans kvalitetsuppföljning (avdelningsnivå
och arbetslag/yrkesgrupper)

Samlad bedömning av aktiviteten
Behovet av ett utveckla ett främjande och förebyggande arbete har påvisats i kvalitetsuppföljningar inom sektorns verksamheter en längre tid. Som ett led i att ge ökade förutsättningar till
detta har rektorerna förstärkt elevhälsans bemanning. Detta har medfört ökade möjligheter att
bygga upp gemensamma strukturer, årshjul och arbetssätt för ett brett främjande och
förebyggande arbete. Fokus under året har varit att utarbeta konkret arbetssätt för detta, så att
varje enhet upplever tydligare verktyg för att se och förstå alla elever. Målet har tydliggjorts i alla
medarbetares uppdragshandlingar och följts upp vid lönesamtal, där varje medarbetare har fått
redovisa på vilket sätt den jobbat och utvecklat arbetet inom området. Vidare har vikten av att
tänka nytt, tänka utanför boxen och inte göra mer av samma påtalats i alla sammanhang då barnoch elevhälsan mötts. Vikten av att rektorerna ser konkreta åtgärder inom området har lyfts, och
där har barn- och elevhälsochefen haft regelbunden dialog med samtliga rektorsgrupper för att
följa upp utfallet. Under läsåret har elevhälsoarbetet på gymnasiet särskilt prioriteras, där ett
omtag inletts kring strukturer och samsyn.
Utfall
Uppfyllt
Samverkan
Beskrivning av aktivitet
Mätmetod
SIP lokal samverkansgrupp Mariestad
Stämma av om de olika aktiviteterna genomförts
Konsultationsteamet och hemmaplanslösningar

Samlad bedömning av aktiviteten
Att samarbeta inom och utom den egna avdelningen är fortsatt ett prioriterat område.
Partsamverkan för barns och ungas bästa i Mariestad, PartsaM (tidigare Västbus ledningsgrupp),
har fortsatt utgjort en viktig arena för dessa frågor, både när det gäller att identifiera framgångsfaktorer, utvecklingsområden, gemensamt planera framåt och även att lyfta samverkansutmaningar på alla nivåer. För att underlätta arbetet har man under året bildat en beredningsgrupp som träffas mellan varje PartsaM-möte. Det har möjliggjort en effektivare och smidigare
struktur som gynnat samverkan. För att varje medarbetare inom varje verksamhet ska känna till
alla verksamheters olika uppdrag så arrangeras vartannat år en lokal konferens, vilken planerats
under läsåret och kommer genomföras under hösten. Samverkan mellan skola/barn- och
elevhälsa och socialtjänsten inom ramen för medborgarresurs Lotsen är fortsatt stark och bärs
bland annat av konsultationsteamet, som träffas varje vecka. Denna samverkan har varit gynnsam
i arbetet med att hitta gemensamma planer för varje enskilt individ som lyfts i teamet. Samarbetet
har väckt uppmärksamhet och intresse från andra kommuner under läsåret och studiebesök från
fyra kommuner. Att kunskap om varandra och varandras verksamheter är ett tydligt uppdrag för
parterna i medborgarresurs Lotsen, men varit en utmaning när man under våren inte fått träffas i
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stora grupper. En digital konferens har genomförts där blandade professioner från de olika
verksamheterna träffats i smågrupper och digitalt varit kopplade upp sig mot Lotsens
ledningsgrupp från stadshuset. Utvärderingar visar att dagen var mycket uppskattad och viktig.
Arbetet kommer att fortgå i smågrupper under hösten. Vidare kommer hela ledningsgruppen en
gång i halvåret samla alla nyanställda inom verksamheterna för en gemensam introduktion av
medborgarresurs Lotsen och dess uppdrag.
Utfall
Uppfyllt
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3.5 Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen i Mariestad erbjuder grundläggande kurser såväl som gymnasiala kurser.
Inom yrkesvuxenutbildning är det vård- och omsorg som erbjuds i Mariestad, men genom
samarbete inom Utbildning Skaraborg finns ett brett utbud av flera andra yrkesvuxenutbildningar. För nya svenskar finns även SFI-utbildning. Läsåret 2019/20 erbjöds även
lärlingsutbildning inom vård och omsorg.
3.5.1 Alla barn/elever/matgäster känner sig trygga i utbildningsnämndens verksamheter.
Säkerställa trygghet och studiero på enheten
Beskrivning av aktivitet
Plan mot diskriminering och
kränkande behandling
ska vara ett reellt verktyg i
arbetet med trygga elever

Mätmetod
Uppföljning av enkäter, analys i mars 2020:
Enkät elev, Fråga 1 (Jag känner mig trygg i skolan)
Enkät elev, Fråga 11(Jag vet vem jag ska prata med
om någon har varit elak mot en elev)

Mätperiod
Delår
Helår

Kvalitetsgranskning av respektive plan mot
diskriminering och kränkande behandling.
Gemensam analys av arbetet med att säkerställa
trygghet:

Samlad bedömning av aktiviteten

Kommentar om uppnådda resultat
Enligt enkäten som elever har svarat på i vuxenutbildningen under perioden ligger index ungefär
på samma nivå sen tidigare år vad gäller trygghet och trivsel.
Analys
Eleverna har nära till lärare och annan personal vilket eleverna anser som något positivt och
värdesätter. Personalen å sin sida har bra struktur i arbetet med elevuppföljningar vilka har
utökats med ett tillfälle per halvår under 2018/2019. En analys av de höga indextalen är att det
idag upplevs naturligt att vuxenutbildningen delar lokaler med gymnasiet. Det är ett ökat elevantal
som kommer direkt från gymnasiet till vuxenutbildningen för att komplettera sina betyg.
Vuxenutbildningen har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Lärarna arbetar
aktivt med att implementera planen hos eleverna. Det finns ett väl fungerande elevråd och
klassråd hålls innan elevrådsmöten. SFI har väl fungerande inskrivningsrutiner av nya elever.
Lärare får ta del av materialet från inskrivningssamtalet.
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Slutsats
Vuxenutbildningens storlek, gör att det skapas en närhet mellan elever och personal vilket är
viktigt när det gäller trygghet och studiero. Det finns studie- och yrkesvägledare som har särskilt
ansvar för vägledning av eleverna på SFI vilket bidrar till att nyanlända får mer insyn i vilka olika
alternativa vägar det finns att tillgå gällande studier och arbetsliv.
Åtgärder
Strukturera introduktionen för elever i syfte att skapa bättre förutsättningar för att eleverna ska
klara sina studier samt öka trygghet och studiero. Strukturen medför att lärare arbetar på liknande
sätt och att eleven får information vad det innebär att studera på vuxenutbildningen samt att
eleverna erbjuds studieteknik vid start. En del av de elever som påbörjar studier på vuxenutbildningen har med sig negativa upplevelser av skolan. Undervisningen behöver göras mer
elevnära och kopplas till den egna livssituationen i syfte att öka elevernas relation till studier.
Målvärde Utfall Måluppfyllelse
minst 100 95
95 %
3.5.2 Alla barn/elever utvecklas via ledning och stimulans att nå målen för sin utbildning
Kunskapsuppföljning - analys
Beskrivning av aktivitet
Följa upp och analysera elevernas
kunskapsutveckling och hitta
framgångsfaktorer i undervisningen

Mätmetod
Analys av resultat utifrån;
Betyg och examen
Andelen lärare med pedagogisk examen

Mätperiod
delår
helår

Utifrån analys fokusera på att hitta
framgångsfaktorer i undervisningen på
respektive utbildning.

Samlad bedömning av aktiviteten
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Kommentar om uppnådda resultat
Vid jämförelse av betygsstatistiken med enkätsvaren, överensstämmer positiva resultat på
grundläggande nivå. Överlag bra måluppfyllelse på gymnasiekurser. Elever är nöjda med lärares
återkoppling och pedagogiskt stöd. En del lärare har utökat handledningstider och på
yrkesutbildningen har studieverkstad startat.
Analys
Elevers behov av stödinsatser har ökat. Fler behöver handledning utöver undervisning. Antalet
nyanlända elever ökar på grund- och gymnasiekurser och en trend är att A- och B-grupperna på
SFI blivit större, vilket betyder att nyanlända som kommit senare har ett större utbildningsbehov.
Mariestad har låga avbrottsnivåer i förhållande till Skaraborg i stort. Sedan 2018 finns konferenser
med elevuppföljning på grund- och gymnasienivå som syftar till att förhindra avbrott och att
fånga upp elever. Mål under läsåret att försöka höja genomströmningen genom att intensifiera
arbetet med att synliggöra kunskapskrav, förväntningar samt arbetat med motivationshöjande
uppgifter. Distansarbetet våren 2020 påverkade arbetet. Genomströmningen av elever har i stort
varit oförändrad jämfört med tidigare trots distansundervisning. Att stödja elever i svenska är en
förutsättning för att eleverna ska lyckas med övriga kurser på vård- och omsorg. Under läsåret
19/20 har svenskalärare stöttat elever under studieverkstad.
Slutsats
De med lägst utbildning och som står längst från arbetsmarknaden ska prioriteras inom
vuxenutbildning, utifrån betygsstatistiken ligger vi nära vuxenutbildningens uppdrag för
närvarande.
Åtgärder


Fler nyanlända elever fortsätter på grund- och gymnasienivå vilket kräver mer
ämnesöverskridande arbete för ökade kunskaper i språk.



Fortsätta arbetet med att utveckla verksamheten inom SFI för att öka måluppfyllelsen



Utveckling av distansutbildning, delvis lokalt men också i samverkan med övriga
kommuner i Skaraborg.
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3.5.3 Se och förstå alla barn och elever
Elevens inflytande, delaktighet
Beskrivning av
aktivitet
Eleven ska ha ett reellt
inflytande över sin
utbildning
Lärare ska verka för ett
tillåtande klimat

Mätmetod
Uppföljning enkät, analys i mars 2020
Enkät Elev, Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas
åsikter.

Mätperiod
Delår
Helår

Gemensam analys av elevinflytande på utbildningarna:
Hur har programmen diskuterat begreppen delaktighet och
inflytande och hur har de synliggjort, uppmärksammat,
medvetandegjort när elevinflytande sker för elever.
Hur har utbildningarna arbetat med att stärka ledarskapet i
klassrummet.

Samlad bedömning av aktiviteten

Kommentar om uppnådda resultat
Information om elevråd och klassråd får elever vid introduktion och därefter kontinuerligt av
lärarna i sina kurser. Från SFI, yrkesutbildning och grundnivå har det vid varje elevråd funnits
representanter. Återkopplingen från elevråden ut till eleverna fungerar bra. Lärarna tar del av
protokoll och en sammanfattning av vad som diskuterats vid elevråd finns med i
vuxenutbildningens veckobrev. Under elevråden talas det om hur eleverna kan påverka och vilka
områden som är möjliga att förändra.
Eleverna får göra kursutvärderingar i de flesta av utbildningens kurser och får återkoppling på
uppkomna frågor.
Analys
Att få till fungerande klassråd för de elever som läser enstaka kurser på gymnasienivå är svårt.
Det är sällan som det finns representanter i elevrådet från gymnasiekurser.
På gymnasienivå finns specifika stödgrupper för elever som önskar ingå i en liten grupp med ett
utökat stöd av lärare. Att ingå i en sådan grupp ligger på frivillig basis.
Både vård- och omsorg och grundläggande utbildning har verksamma studieverkstäder. Inom
ämnet matematik finns handledningstider i grupp. Syftet är att läraren möter där eleven befinner
sig i lärprocessen och att det finns olika sorters stöd att få. I vård- och omsorgs studieverkstad
finns tillgång till datakunnig handledare samt ämneslärare i svenska.
Under året har ett tätare samarbete inletts med högskoleplattformen Dacapo i syfte att skapa fler
utbildningar och utveckla och inspirera till att fler vuxna väljer att utbilda sig i kommunen.
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Slutsats
Klassråden fungerar väl i SFI, yrkesutbildning och på grundläggande nivå. Arbetssättet med
studieverkstad är väl rotat.
Åtgärder


Fortsätta arbetet med att finna vägar för att öka inflytandet och delaktigheten för elever
som läser grund- och gymnasiekurser.



Fortsätta arbetet med att inkludera alla elever i kvalitets- och beslutsprocessen.



Verksamheten måste verka för att förebygga exkludering, ett gemensamt
värdegrundsarbete.

Målvärde Utfall Måluppfyllelse
minst 100 94
94 %
3.5.4 Sektor utbildning ska erbjuda en attraktiv arbetsplats för elever, medarbetare, chefer
och framtida medarbetare
Arbetsmiljöarbete enligt handlingsplan
Beskrivning av aktivitet
Tillsammans med fackliga representanter ta fram en
handlingsplan gällande arbetsmiljö och arbetsbelastning utifrån
rimliga heltider, schema och uppdragens innehåll.

Mätmetod
Analys av gjorda
insatser och plan för
fortsatt arbete

Mätperiod
delår
helår

Kommentar om uppnådda resultat
Vuxenutbildningen har en stor andel trygga och erfarna pedagoger, och personalomsättningen är
låg. Under året har några nyrekryteringar gjorts och till dessa tjänster har intresset varit stort och
det varit flera behöriga sökande, vilket lett till bra rekryteringar.
Under vårens skyddsronder och husesyn (med förvaltare) uppmärksammas ett antal brister som
påtalats vid tidigare skyddsronder men som inte har åtgärdats över tid. I stort sett visar dock
varken skyddsronder eller husesyn på några allvarligare arbetsmiljörelaterade brister.
I juni meddelar de två lärarfacken och deras skyddsombud att de tycker att åtgärder, samt
uppföljning för att säkerställa att åtgärder gjorts inte fungerar på Vuxenutbildningen.
Övergången till distansundervisning i mars blir en arbetsmiljömässig utmaning på skolan. Skolans
lärare behöver med en dags varsel ställa om hela sin undervisning.
Analys
En god och nära dialog mellan biträdande rektorer och lärare borgar för bra
tjänstefördelningsarbete och god kontinuerlig uppföljning av den. Detta är en faktor som leder till
en god arbetsmiljö.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet i form av skyddsronder genomförs enligt ruiner. Dock
behöver beslutsgången och arbetsfördelningen av åtgärder förbättras, den upplevs som otydlig.
Vilket bland annat leder till att organisationen upplever att åtgärder förblir ogenomförda.
En god digital infrastruktur, och nyckelpersoner med digital kompetens som kunde fortbilda sina
kollegor samt ett lärarkollegium som samarbetade och identifierade utvecklingsbehovet ledde till
att övergången till distansundervisning gick bra på Vuxenutbildningen.
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Slutsats
Åtgärdersarbetet och uppföljningen av skyddsrondernas handlingsplaner måste bli bättre och få
en tydligare systematik.
Åtgärder


I samarbete med fackliga organisationer och skyddsombud utveckla skyddsrondsarbetet.

Kompetensutvecklingsplan
Beskrivning av aktivitet
Fortsatt arbete med riktad kompetensutveckling
för vår personal

Mätmetod
Analys av gjorda insatser och plan för
fortsatt arbete

Mätperiod
delår
helår

Kommentar om uppnådda resultat
Lärarna på SFI deltog under läsåret 2018/2019 i fortbildning i digital utveckling anordnad av
Skaraborgs kommunalförbund, Europaunionen och InVäst. De har också haft internutbildning
med lärplattform och startat med att förankra ett arbetssätt med lärplattform ut till eleverna.
Innan distansundervisningens start i mars 2020 var generellt lärarnas användning av lärplattform
begränsad. För att fortsätta undervisningen via distans ställde detta krav på lärarna att snabbt
skifta undervisningssätt från skolförlagd undervisning till metoder anpassat till fjärrundervisning.
Detta klarade lärarna riktigt bra och omläggningen tog inte lång tid.
Analys
När det i mars blev distansutbildning hade merparten av eleverna kunskap att arbeta med
lärplattform vilket gjorde det relativt enkelt att gå över till distansform. Under de tre månaderna
med distansundervisning har några elever valt att avbryta sina studier för att ta upp dem igen när
skolförlagd undervisning startas upp igen.
Slutsats
Distansutbildningen fungerat förvånansvärt bra, det var generellt varit färre avbrott och fler
studieaktiva elever. Orsaken till detta är givetvis lärarnas engagemang men eftersom
distansformen är oberoende av tid och rum förenklar detta studier för många vuxna och skapar
förutsättningar att förena studier med arbete och familjeliv.
Lärarnas erfarenhet av att erbjuda distansutbildning är en förutsättning för att utveckla detta
arbete i framtiden. Nu gäller det att ta tillvara detta och se hur vuxenutbildningen kan anpassa
fjärrundervisning till elevernas olika behov.
Åtgärder


Utveckling av distansutbildning, delvis lokalt men också i samverkan med övriga
kommuner i Skaraborg. Arbetet i Skaraborg har inletts och kartläggning av vilka Webbkurser som köps samt vilken kompetens vi har i kommunerna för att upprätta egna
kurser.
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3.5.5 Hög kvalitet ska prägla utbildningsnämndens verksamheter och ge förutsättningar för
ett gott företags- och näringslivsklimat
Systematiskt kvalitetsarbete i Stratsys -implementering
Beskrivning av aktivitet
Implementering av programmet
Stratys i verksamheten

Mätmetod
Följa upp arbetet med implementeringen av
systematiskt kvalitetsarbete i Stratsys.

Mätperiod
delår
helår

Kommentar om uppnådda resultat
Biträdande rektor har tillsammans med arbetslagsledare och lärare har under läsåret fört en
diskussion om hur det systematiska kvalitetsarbetet kan utvecklas.
Analys
Att arbeta mot ökad systematik samt att lärarna finner relevans med kvalitetsarbetet, kräver ett
annat arbetssätt med målen.
Slutsats
Lärarna har inför hösten 2020 kvalitetsarbete arbetat mer med att konstruera mätbara delmål för
att kunna mäta detta i verksamheten på ett tydligare sätt. På så vis skapas starkare koppling till
verksamheten samt en bättre systematik.
Åtgärder


Säkerställa och förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. Att arbeta mer med
systematiken, analyseringen och kopplingen till verksamheten.
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3.6 Kostavdelningen
Kostavdelningen består av kostchef som har det övergripande ansvaret för att nationella riktlinjer
och lokalt framtagna kostriktlinjerna följs och att kvalitets- och förbättringsarbete bedrivs i all
kostverksamhet. Ledningsgruppen består vidare av två enhetschefer som ansvarar för köken
inom förskola, skola och äldreomsorg. Gruppen träffas regelbundet för samordning och för
förankring av kvalitetsarbetet samt för att skapa ett samlat, tryggt arbetslag.
Avdelningen består av 32 kök varav 24 är tillagningskök och antalet fastanställda medarbetare är
60 stycken.
3.6.1 Alla barn/elever/matgäster känner sig trygga i utbildningsnämndens verksamheter.
Måltidsmljö
Beskrivning av aktivitet
Enkät visar på måltidsmiljön upplevs som stökig med köer,
krockar, höga ljudnivåer, stress där måltiden inte ser god ut
inte lockar till att äta
Tillsammans med verksamheterna ytterligare öka
medvetenheten om och möjliggöra användandet av den
pedagogiska måltiden och riktlinje angående produkter som
innehåller tillsatt socker till att vara ett verktyg genom
framtagandet av en handlingsplan.
Fortsatt arbete med menyer för att stimulera matlust.

Mätmetod
Enkäter
Kvalitetsuppföljning hur
gör enheterna?
Genomförda åtgärder i
handlingsplan
Frågor kostråd om
måltidsmiljö, ta in elevers
förslag
Användandet av
måltidspussel
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Resultat och nuläge

Skolenkäten säger att måltidsmiljön fortsatt upplevs som stökig med långa köer, att disk upplevs
som "skitig", att grupptryck om äcklig mat finns, att man upplever stress och att tiden ibland
begränsas.
I förskolan är måltidssituationen en annan då pedagoger är med barnen under måltiden och
detsamma gäller för äldreomsorgen. Måltidssituationen i förskola och äldreomsorg fungerar bra
men utvecklingsmöjligheter finns.
Ett utökat samarbete påbörjades mellan skola och kostavdelningen tidigt våren 20. Samarbetet
gällde att ta fram en handlingsplan i ett arbete med 3 pilotskolor för att hitta genomförbara vägar
att förbättra måltidsmiljön. Samarbetet kom inte igång som det var tänkt och ligger nu vilande.
Tid för träff med grundskolan och gymnasiet ska bokas in i höst för att starta upp det som
påbörjades.
Kostavdelningen arbetar med meny och recept för att stimulera matlust genom att vid
menyskrivning lägga in valmöjlighet för köken att tillaga de rätter som passar bäst på den enhet
man arbetar på och där skrivs även" dela på rätten" att t.ex. pastasås med grönsaker i blir en
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pastasås och grönsakerna bredvid och upplägget/presentationen ser då annorlunda ut.
Kostavdelningen tittar på "nya" recept vid menyskrivningar för att hitta rätter anpassade till
målgrupp. Måltiden i sig påverkar måltidsmiljön på olika sätt. för alla verksamheter. "Bra mat" ger
en positiv upplevelse av måltidsmiljön.
Slutsats
Behov finns av att få igång ett utökat samarbete över tid mellan skola och kostavdelning gällande
måltidsmiljön. I äldreomsorgen genom utökad samverkan se över vad vi kan bidra med för att
göra måltidsmiljön mer positiv.
Åtgärd


Ta fram gemensam handlingsplan skola/kostavdelning. Utveckla kostråd, utöka
matgästers delaktighet, inhämta deras synpunkter vi tex förslagslåda eller smileys.



I äldreomsorgen bibehålla och utöka samarbetet genom att fortsätta att delta på träffar,
Apt mm. Se över och uppdatera den handlingsplan som är framtagen .

Målvärde Utfall Måluppfyllelse
minst 100 60
60 %
Måltiden
Beskrivning av aktivitet
Enkäter visar på att elever inte äter sig mätta pga.
maten inte smakar bra, ser god ut, är
ihopblandad, inte är nutidens husmanskost mm
hur ska vi få maten att hamna i magen?
Fortsätta med fördjupad analys av enkätsvaren
gällande tid för skollunch och tid för att äta sig
mätt ner på enhetsnivå.
Fortsatt arbete med att möjliggöra och förtydliga
regeln för den pedagogiska måltiden och
riktlinjen angående produkter som innehåller
tillsatt socker.
Ta fram en handlingsplan för åtgärder gällande
måltid/måltidsmiljö

Mätmetod
Uppföljning antalet genomförda
åtgärder i handlingsplan
Enkätfrågor,
Ta in synpunkter digitalt- smileys
efter bestämda veckor
Uppföljning menyer vid
menyskrivning 4 ggr /år,
I kvalitetsuppföljningen 4 ggr /år
beskriver enheterna beskriver hur de
arbetar för att få elever att äta.
Matgäster/elever i köket statistik
Uppföljning frågor på kostråd

Mätperiod
Delår
Helår

Undersöka matgästers synpunkter
Ytterligare utveckla meny recept och
presentation.
Undersöka matgästers tolkning av begreppet
husmanskost och vuxenmat
Öka matgästers delaktighet och inflytande via
kostråd /elevråd.

Resultat och nuläge
Skolenkät visar på att flera elever inte tycker maten är god, är ihopblandad, inte är husmanskost,
är vuxenmat inte "barnmat". Resultatet för om man äter sig mätt har sjunkit för årskurs 3, 5 och 2
gymnasiet men höjts för årskurs 8. Det som sägs är: maten är äcklig/inte god, för mycket
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vegetariskt, bara massa nyttigt, konstiga rätter, ”äcklig mat”, inte ungdomsmat/barnmat. Det
finns även positiva kommentarer med dessa är få.

Förskolans resultat visar på att maten är bra.

16 förskolekök har barnen i köket på något sätt och 6 av 12 skolkök. Här skapas relationer,
förståelse, dialog kring måltiden.
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Äldreomsorg
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Egen enkät gjord från våren 2020 visar på ett positivt resultat. Maten upplevs som god av de
flesta. 80 % av svaren säger att den smakar gott och att det luktar gott och med bra konsistens.
Det är fler som svarar vet ej på frågorna om hur den ser ut och om den luktar gott. Flest svar
som säger nej/mindre bra gäller konsistens och utseende. Svaren här kan påverkas av annat än
själva maten. De allra flesta tycker att måltiden är en trevlig stund.

Rikstäckande enkät visar att Mariestad har ökat i andel positiva svar från tidigare år. Att värdet
höjts för Mariestad kan bero på att menyn är mer anpassad för målgruppen.
Enkät portionsförpackad mat vid hemleverans
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Kostavdelningen har under året arbetat med menyer, recept för att upplevelsen av maten ska bli
mer positiv alla verksamheter. "Ihopblandade" rätter delas på där det går, vi arbetar med
upplägg/presentation. Nya rätter,/vegetariska rätter lockar inte alltid Nya rätter behöver
förekomma för att lära äta nytt. Vad som är barnmat/vuxenmat är olika för skolans matgäster, vi
ser även över detta.
Slutsats/åtgärd


I grundskola och gymnasiet behövs ett utökat samarbete över tid och en handlingsplan
tas fram.



I förskolan är dialogen god mellan verksamheterna: Menyer och ätandet upplevs positivt.



I äldreomsorgen bibehålla och öka samarbetet mellan kök, avdelning samt på
ledningsnivå för att tillgodose gästens behov än mer.

Målvärde Utfall Måluppfyllelse
minst 100 70
70 %
Säkra, näringsriktiga måltider
Beskrivning av aktivitet
Följa regler, råd och riktlinjer
Näringsberäkna recept och måltider
Läsa och följa intyg avvikande kost.

Mätmetod
Frågor på medarbetarsamtal, uppdragshandling
Uppföljning /stickprov recept/menyer
Inköpsstatistik
Uppdatering blankett avvikande kost varje terminsstart

Resultat och nuläge
Kostavdelningen följer och arbetar efter de råd, regler, riktlinjer som finns gällande mat till
förskola, skola och äldreomsorg. Näringsberäknar recept varje termin på minst 4 veckor.
Inköpsstatistik gås igenom kvartalsvis i Compare samt att inköps ses över vid de
fakturakontroller som görs för varje enhet. Mat lagas utifrån intyg för avvikande kost. Vid
skolstart får köken in nya intyg för avvikande kost samt har dialog med vårdnadshavare kring
detta. På medarbetarsamtal ställs frågor om den delen i uppdragshandlingen för att säkerställa att
rätt kunskap finns för detta.
Slutsats/åtgärd


Kostavdelningen arbetar enligt det som beskrivs i resultat och nuläge.



Kostavdelningen fortsätter att arbeta enligt detta sätt under resten av året.

Målvärde Utfall Måluppfyllelse
minst 100 100
100 %
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Egenkontroll
Beskrivning av aktivitet
Följa upp hygien egenkontroll, haccp
regelbundet för att minimera påpekanden
Skapa förutsättningar för att säkerställa att den
kunskapsnivå som behövs finns

Mätmetod
Stickprov ute i verksamheterna 4 gånger per år samt
uppföljning påpekanden MBN
Utbildning

Resultat och nuläge

Miljökontoret har under läsåret 19/20 påpekat brister ute på enheterna. Brister som uppstått på
grund av fel i lokaler, utrustning, otillräcklig ventilation, bristande kunskap, rutin, organisation
och styrning. Återkoppling på anmälda bekymmer och utförande drog ut på tiden. Detta
medförde återkommande inspektioner som gav ökade kostnader (påpekanden på avlopp, kyla,
ventilation, rengöring, organisation, temperatur, märkning och förvaring). Kostavdelningen har
under våren utfört stickkontroller på 2 enheter och dokumenterat detta. Miljökontorets
inspektioner under senare delen av våren har inte innehållit några anmärkningar.
Analys och slutsats
Brister har funnits i uppföljning och kommunikation mellan olika yrkesgrupper. Vissa brister
påverkade personal negativt så att egenkontrollen blev lidande. Framtagna rutiner var bristfälliga
och en del rutiner saknades. Vissa påpekanden berodde på okunskap och att rutiner inte följdes.
Kommunikationen mellan medarbetare fungerade inte fullt ut vilket påverkade verksamheten.
Medarbetare upplevde förhöjd stress, arbetet var ostrukturerat vilket i sin tur påverkade
egenkontrollen. Ökade kostnader för kontroller, extra besök och skrivningar kunde hållits nere
om: Problem i lokaler åtgärdats i tid, tydligare rutiner funnits och följts, och tillräcklig kunskap
funnits, om kommunikationen hade fungerat bättre. En tydligare ledning hade behövts i vissa fall.
Påpekanden har minskat under senare del av vår med där hygienutbildningen spelat en viktig roll
samt genomgångar av enheters egenkontrollpärm.
Slutsats/åtgärder


Rutin för hur uppföljning och kommunikation behöver tas fram vid brister i lokaler.



Regelbunden uppföljning med fastighet utifrån prioriteringslista görs idag angående
lokalers behov vilket är positivt.



Stickprov gällande egenkontroll ute på enheterna har påbörjats under vårterminen.



Utbildning och genomgång av alla enheters egenkontrollpärm är genomförd under våren
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och behovet av detsamma kvarstår
Målvärde Utfall Måluppfyllelse
minst 100 75
75 %
Hållbara måltider
Beskrivning av aktivitet
Minimera svinn,
Fokusera på svenskt/närproducerat när det är
möjligt
Öka förståelsen för hur en måltid påverkar hälsa
och miljö.

Mätmetod
Mäta svinn,
Statistik inköp, hållbara val
Användandet av tallriksmodell och måltidspussel,
hur gör enheterna

Resultat och nuläge
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För att minska svinn använder sig skolenheterna sig av Infomentor som dagligen talar om antalet
frånvarande så vi ska kunna tillaga rätt mängd. Vi tillagar/fyller på efter hand. Svinn mäts minst 1
gång per termin (tallrikssvinnet samt serveringssvinn). Våren 2020 introducerade vi klimatlådan
(överbliven mat säljs efter serveringstidens slut för att minska svinn) på 2 av skolorna efter beslut
att prova medborgarförslag om detta. Vi hann bara starta upp och såg då att viss försäljning
förekom under våren innan utbrott av Covid-19.
Förskola och äldreomsorg mäter inte svinn på detta sätt idag men mäter i samarbete.
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Under perioden 190501-200331 har vi tittat på svenska inköp av utvalda livsmedelsgrupper som
mejeri, grova grönsaker, kött/fågel, fisk, ceralier .Vi har valt ut grupper för att tydligare kunna
jämföra. Vi har tittat på inköpsvärdet.

När det gäller inköp av närodlat/närproducerat ligger andelen kvar på samma som tidigare. En
anledning är att avtalet med kompletterande köttleverantör övertogs av annan leverantör som
sedan gick i konkurs. Leveranserna försvårades därmed och kom inte igång riktigt förrän vid
vårterminens start. Nyckeltal har som tidigare tagits fram genom uppföljningssystem Compare
och Bubo. Beställare gör inköp utifrån svenskt, närproducerat och ekologiskt där det är möjligt.
Det finns framtagna referensportioner/tallriksmodeller i flera verksamheter, som presenteras på
tallrik eller i bild. Dessa referensportioner skapar möjlighet för elever att välja en välkomponerad
måltid som bidrar till att orka hela dagen och främja hälsa. Ett pussel används i viss mån där alla
delar som berör måltiden finns som integrerad, näringsriktig, trivsam, god, säker och hållbar.
Detta måltidspussel förmedlas på bland annat kostråd. Att involverar/samarbeta med
pedagoger/matgäster ger mer kunskap och ökat intresse.
Slutsats/åtgärd: Att utöka användandet av måltidspussel, utveckla svinnmätning och öka andel
närproducerat genom upphandling.
Målvärde Utfall Måluppfyllelse
minst 100 75
75 %
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3.6.2 Sektor utbildning ska erbjuda en attraktiv arbetsplats för elever, medarbetare, chefer
och framtida medarbetare
Kompetensutveckla
Beskrivning av aktivitet
Undersöka behoven
Höja medarbetares kunskapsnivå inom olika
områden

Mätmetod
Kartlägga och följa upp på
medarbetarsamtal
Deltagarbevis/diplom/intyg

Mätperiod
Helår
Delår

Resultat och nuläge
Under året har följande kunskapshöjningar genomförts. Höstterminens innehåll gällde
egenkontroll och kvalitetsarbete. Utbytesdagar med Lerums kommun visade på hur andra
kommuner arbetar och på deras upplägg för verksamheten. Utbytesdagarna uppskattades och är
något som vi ska arbeta med framåt. Hygienutbildning genomförs varje år på olika sätt och på
våren hölls en obligatorisk hygienutbildning med hjälp av hushållningssällskapet för att
uppdatera/utbilda medarbetare. Alla deltagare fick med ett intyg att sätta i egenkontrollpärmen på
enheten. Miljökontoret deltog på inbjudan med anledning av antalet återkommande påpekanden
med krav på åtgärd.

Antalet medarbetare med kockutbildning har ökat från 32 till 38. Under läsåret 19/20 har
måltidsbiträden validerats till kock vilket bidragit till fler kockar samt att det rekryterades ny
personal med utbildning till Björkgårdens nya kök. Fler måltidsbiträden kommer att validera sig
till hösten vilket kommer medföra ytterligare en ökning av antalet kockar under 2020. Efter
genomförd validering skickas ett intyg till kostavdelningen samt till deltagare.
Slutsats/åtgärd
Att validera befintlig personal är ett bra sätt att utveckla kompetensen på. En uppföljning av
valideringen behöver göras för fortsatt utveckling. Utbytesdagar verkar vara ett bra sätt att höja
kompetensen på och är uppskattat av medarbetare. Att byta erfarenheter (kollegialt lärande) ger
andra värden än en "vanlig" utbildning. Fortsätta med utbytesdagar och validering framåt då vi
ser positiva effekter. Kunskap i hygien/egenkontroll är ett måste i vårt arbete och utbildning är
obligatoriskt. Hygienutbildning och uppföljning av egenkontroll kommer att vara ett pågående
arbete eftersom hygien och egenkontroll måste fungera för att kunna leverera säker mat.
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Målvärde Utfall Måluppfyllelse
minst 100 75
75 %
Rekrytera rätt
Beskrivning av aktivitet
Tydliggöra vilka förväntningar vi har på kock och
måltidsbiträde
Undersöka hur behovet ser ut
Under provanställning ha tätare uppföljning utifrån
uppdrag

Mätmetod
Uppdragshandlingar
Kartläggning
Samtal/utvecklingssamtal

Mätperiod
Delår och
helår
2020-2023

Samlad bedömning av aktiviteten
Resultat och nuläge: Vi har under 19/20 haft ute 12 tjänster där tjänster till nytt äldreomsorgskök,
pooltjänst, timvikariat och graviditetsvikariat ingått. HR har hjälpt till med annonser och det har
varit många sökanden. Vid vissa annonser har inte all krav uppfyllts av sökanden. Osäkerhet vid
viss nyanställning har lett till oklara förväntningar från båda håll. Uppföljning av nyanställd
personal har gjorts för att se på uppdraget och om de varit trygga med den.
Slutsats
Behovet av tjänster har inte varit fler under perioden. På vårterminen var behovet at
vikarier/personal inte lika stort på grund av övertalig personal med anledning av Covid-19. Vi
använder oss av HR men behöver bli bättre på att ta fram en mer utförlig uppdragsbeskrivning
till annonser vi lägger ut.
Åtgärder


Ta fram utförligare uppdragsbeskrivningar/kvalifikationer för annonser.



Tätare personalkartläggningar.



Tätare uppföljning av nyanställd personal.

Målvärde Utfall Måluppfyllelse
minst 100 75
75 %
Förbättra arbetsmiljön
Beskrivning av aktivitet
Se över enheternas förutsättningar för att
minska stress
Tydliggöra uppdragsbeskrivningar
Regelbundna träffar arbetsmiljögrupp
Minska stress vid frånvaro med hjälp av
bemanningsenheten/ Winlas för vikarier
timrapporter

Mätmetod
Checklista, frågor APT
Medarbetarsamtal
Antalet genomförda aktiviteter
/åtgärder i handlingsplan
Undersöka om möjligt användandet av
bemanning/winlas för
vikarier(rapporter

Mätperiod
Delår
Helår

Resultat och nuläge
Under läsåret har ett arbete i en arbetsmiljögrupp utförts och en handlingsplan skriven utifrån
tidigare planer tagits fram. Punkter att jobba med i planen är: Vikarier, använda winlas på något
sätt samt att annonser efter fler. Kompetensutveckling gällande validering, egenkontroll, kvalitet
och ekonomi. Flytta på personal vid frånvaro.
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Frågor om stress och arbetsmiljö diskuteras på medarbetarsamtal och tas upp på Apt. Under
våren har regelbunden uppföljning med lokala fackliga hållits för avstämning. Utskick av
veckobrev har gjorts för att informera och berätta om vad som har eller kommer att hända och
detta har upplevts som positivt. Framåt så kommer tid avsättas i kalendarium för arbete som
kräver extra tid och insats så att "man hinner med". T.ex. menyskrivning och tid för längre
träffar för utbyte och dialog kring olika ämnen.
En lista på vilka kök enheterna främst ska ombokas till vid brist på personal har tagits fram och
ska börja gälla i höst. Lista har tagits fram i samråd.
Ett arbete har påbörjats under våren för att se över och tydliggöra uppdragshandlingar så att
medarbetare blir tryggare i vad som förväntas av arbetsinsatsen.
Slutsats/åtgärd
Fortsatt arbete med handlingsplan/arbetsmiljögrupp /samtal för att upptäcka, kartlägga och
åtgärda brister. Framtagandet av tydligare uppdragshandlingar så att medarbetare är trygga med
innehållet och därmed minska stress.
På medarbetarsamtal fokusera på frågor som rör arbetsmiljö.
Målvärde Utfall Måluppfyllelse
minst 100 75
75 %
3.6.3 Hög kvalitet ska prägla utbildningsnämndens verksamheter och ge förutsättningar för
ett gott företags- och näringslivsklimat
Utveckla/förbättra det systematiskt kvalitetsarbetet
Beskrivning av aktivitet
Ledningen tar fram handlingsplan som tydliggörs och
förs vidare ut på enheterna och implementeras

Mätmetod
Enhetschef analyserar
enheternas kvalitetsarbete

Mätperiod
Delår
Helår

Resultat och nuläge
Ledningsfunktionen har under höst men främst under våren legat på en nivå som inte
möjliggjort att kvalitetsarbetet fungerat som det är tänkt fullt ut. Ledningen har varit "krisläge "
en längre tid då enhetschefer saknats för äldreomsorg och senare även skolan. Arbetet har
fokuserats på att hålla avdelningen igång, att arbetsmiljön fungerar, att det finns mat på tallriken
och personal i köken. Till hösten kommer en ny medarbetare att börja i ledningsgruppen som gör
att kvalitetsarbetet kommer att få ny skjuts framåt. Avdelningen har trots detta fungerat väl under
den här perioden tack vare duktiga medarbetare.
Slutsats/Åtgärd
En fungerande stadig ledning behövs för att kunna följa upp och utveckla kvalitetsarbetet samt
för att få engagerade medarbetare som deltar och förstår arbetet. Den nya ledningsgruppen
kommer i höst ta fram en handlingsplan för kvalitetsarbetet och i samarbete föra den vidare ut på
enheterna för att utveckla verksamheten.
Ett arbete med aktiviteter och delaktiviteter utifrån satta mål.
Målvärde Utfall Måluppfyllelse
minst 100 60
60 %
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Marknadsföring
Beskrivning av aktivitet
Delta vid träffar
Informera om /visa på kostavdelningens arbete för
matgäster/medborgare/personal
Ta emot och erbjuda APLplatser i samarbete med
Kanalskolan, Vänergymnasiet och andra aktörer

Mätmetod
Antalet genomförda träffar
Deltagande föräldramöte,
anhörigråd, mässa , annat
Antalet elever, praktikanter,
utbildningstillfällen

Mätperiod
Helår
Delår

Resultat och nuläge
Kostavdelning har under året deltagit på träffar/möten som föräldramöten, öppet hus i förskolan
och skolan och varit med på seniormässan på Karlsholme. Under våren har det inte varit några
aktiviteter med anledning av Covid-19. Under höst och vår har enheterna tagit emot elever från
Vänergymnasiet och Kanalskolan samt personer som går stegutbildning.
Slutsats/åtgärd
Det har under läsåret inte varit så många träffar/möten som kostavdelningen deltagit vid. Dels på
grund av brist på personal som kan delta och informera/prata om kostavdelningen samt dels att
vårens läge där vissa regler och förhållningsätt påverkat. På seniormässan deltog kostavdelningen
med att servera en lunch. Det har främst varit skola och äldreomsorg samt någon förskola som
tagit emot elever och praktikanter. Det finns ett visst motstånd ute i köken att ta emot elever. Det
tar tid, svårt att handleda samt hitta uppgifter. Två personer som går stegutbildning har tagits
emot och flera enheter har haft elever från Kanalskolan och Vänergymnasiet.
Vi behöver fortsätta att delta på möten träffar mm för att synliggöra vårt arbete där vi kan.
Elever/praktikanter är ett sätt att knyta till oss framtida medarbetare som vi så väl behöver. Att
visa på vad vi gör och förmedla det positiva med vårt arbete är nödvändigt för att täcka
personalbehovet framöver. Vi gör många bra saker som är viktigt att lyfta och som ger stolta
medarbetare.
Målvärde Utfall Måluppfyllelse
minst 100 75
75 %
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