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VISION
Inom Kalmarsunds gymnasieförbund har alla
studerande nått sina kunskapsmål och som fria
människor - berikade med kunskaper och färdigheter
- lämnar de gymnasiet väl rustade för att möta yrkeslivet och vidare utbildning.
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Förvaltningsberättelse

Styrelseordförande
har ordet
Kalmarsunds gymnasieförbunds satsning på Digital Kompetens
fortskrider och under hösten har ytterligare ca 1 000 elever
utrustats med datorer. Utvecklingsprojektet har nu gått in i en
ny fas där tekniken inte längre är det mest centrala utan mera
kopplingen till pedagogiken och det kollegiala lärandet. Redan
nu kan vi se goda resultat i måluppfyllelsen bland lärarkåren
när det gäller att utveckla nya metoder och arbetsformer.
Under året har två doktorander på Linneuniversitetet i Kalmar
och Växjö startat upp följeforskning inom det naturvetenskapliga området.
I övrigt har året präglats av att utveckla förbundets inre arbete
i syfte att stärka rektors roll som synlig pedagogisk ledare, öka
kvaliteten i ekonomi- och budgetuppföljningen samt öka tydligheten och förståelsen för de politiska målen och uppdragen.
Förbundet har aktivt arbetat med att minska antalet gymnasieungdomar som av en eller annan anledning hoppar av sina
studier - Plug In- ett samarbetsprojekt med Regionförbunden
i Kalmar och Kronobergs län.
Vidare har förbundet, i samarbete med Socialförvaltningen i
Kalmar kommun och Samordningsförbundet i Kalmar län,
startat Navigatorskolan. Skolan vänder sig till 16-20 åringar och
är en plats för de som behöver ett alternativ till den
traditionella undervisningen.
Det treåriga projektet Hållbar Jämställdhet har under året övergått till förvaltningsform och integrerats i förbundets budgetoch styrdokument.
Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder idag väl fungerande
verksamheter inom alla verksamhetsområden men strävar
alltid efter att bli ännu bättre. Resultatförbättringar måste
därför ständigt stå i fokus för att eleverna ska nå sina mål.
Trots en mycket kraftig ”kostymanpassning” på drygt 20 mkr
och ett prognosiserat underskott på 6,9 mkr uppvisar
förbundet ett resultat på minus 0,5 mkr. Vilken insats!
Ett stort och varmt tack till alla er som har gjort det nästan
omöjliga möjligt.
Kalmar i februari 2014
Mona Jeansson
Ordförande
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Förvaltningsberättelse

sammanfattning år 2013
• Kalmarsunds gymnasieförbunds resultat uppgår till -0,5 mkr.
• Budgetavvikelserna för de olika skolorna uppgår till -7,3 mkr.
• Under 2013 investerades det för 3,9 mkr.
• Kalmarsunds gymnasieförbund hade den 15 september 2 983 elever som studerade inom förbundets skolor.
• Måluppfyllelsen för gymnasieförbundets olika mål inom de prioriterade områdena uppgick till 80 %.
• Personalkostnaderna uppgick totalt till 264 mkr och står för 50 procent av gymnasieförbundets totala kostnader.
• Sjukfrånvaron steg något mot 2013 och var för helåret 3,3 procent i förhållande till total arbetstid.
• Medelåldern bland tillsvidareanställda var vid årsskiftet 48,2 år.
2013 genomfördes en omorganisation inom Kalmarsunds gymnasieförbund med syftet att:
• I september
- Stärka rektors roll som synlig pedagogisk ledare
- Kvalitetssäkra systematiska förbättringsarbetet
- Ökad kvalitet i ekonomi- och budgetuppföljningen
- Ökad tydlighet och förståelse gällande de politiska målen och uppdragen

Kalmarsunds gymnasieförbund har under 2013 erbjudit de lärare inom förbundet, som vill visa särskild
• yrkesskicklighet
och utveckla sin praktik, möjligheten att ansöka om deltagande i ett meriteringsprogram.
Skolverket har godkänt Kalmarsunds gymnasieförbunds ansökan om en riksrekryterande estetisk spets• utbildning
för estetiska programmet med inriktning musik vid Stage4you Academy i Torsås.
Projektet Plug In har som målsättning att öka antalet ungdomar som kommer tillbaka/påbörjar sina
• gymnasiestudier.
Två andra projekt som Kalmarsunds gymnasieförbund har arbetat med under året är följeforskning inom
• digital
kompetens, och Navigatorskolan.
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Förvaltningsberättelse

Kalmarsunds gymnasieförbunds
organisation
Styrelse
Presidiet

Arbetsutskott

Förbundschef
Stab

Skolområdeschef

Skolområdeschef
Planeringschef

Jenny Nyströmsskolan

Lars Kaggskolan

Stagneliusskolan

Axel Weüdelskolan

Skolenhet 1

Skolenhet 1

Skolenhet 1

Skolenhet 2

Skolenhet 2

Skolenhet 2

Skolenhet 3

Skolenhet 3

Stage4you Academy

Skolenhet 1

Ölands gymnasium

Skolenhet 1

Skolenhet 4

Mandatfördelning styrelsen

Kalmarsunds gymnasieförbunds högsta
beslutande organ är styrelsen. Styrelsen
består av fem förtroendevalda från Kalmar,
samt två från vardera Borgholm, Mörbylånga
och Torsås. Ordförande är Mona Jeansson (S)
och vice ordförande är Marcus Johansson (C).
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Förvaltningsberättelse

fem år i sammandrag
2013

2012

2011

2010 2009

Antal elever inom förbundet 15 sep
Från förbundets kommuner
Från andra kommuner

2 983
2 447
536

3 144
2 567
577

3 374
2 720
654

3 550
2 887
663

Elever från förbundet som studerar hos annan huvudman

809*

951*

1 004*

972

443
100,3%

459
98,6%

469
95,0%

Nettokostnader tkr/elev
Nettokostnader (mkr)
Finansnetto (mkr)
Årets resultat (mkr)

149
445
0,9
-0,5

144
452
1,8
8,3

132
445
2,2
25,8

139
465
2,1
2,1

120
468
0,3
0,1

Eget kapital (mkr)
Total låneskuld (mkr)
Likvida medel (mkr)
Soliditet

61
110
63
36%

61
112
66
35%

53
98
83
35%

27
125
87
18%

25
106
53
19%

Antal tillsvidareanställda
Antal årsarbetare inkl. visstid och timanställda
Löner och ersättningar (mkr)

512
568
264

520
602
266

526
605
265

550
615
294

606
692
297

-1 326
259
-598
-1 817
-804
-739
-3 046
-537
x
x

1 172
-2 426
-3 580
-4 747
677
-508
-499
-224
x
x

-175
-963
1 285
-1 454
442
1 028
697
-130
-311,6
x

-135
1
1 765
-1 080
-184
228
-1 241
327
789
-3 105

3 905
3 152
753
986

Kalmarsunds gymnasieförbund
Kommunbidrag och övriga statsbidrag
Nettokostnader i % av kommunbidrag och statsbidrag

465 467
99,8% 100,1%

Verksamheternas utfall mot budget (tkr)
Förbundskontoret
Lars Kaggskolan
Stagneliusskolan
Jenny Nyströmsskolan inkl Gymnasiesärskolan
Axel Weüdelskolan
Ölands gymnasium inkl. komvux
Stage4you Academy (Mjölnergymnasiet) inkl komvux
Kostenheten
Skola-Arbetslivcentrum
Ingelstorpsgymnasiet

*Elever på Ingelstorpskolan räknas som externa på grund av försäljning av skolan.
x Nedlagd/såld verksamhet
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451
523
2 104
70
-3 639
-3
287
535
581
-2 588

Förvaltningsberättelse

Kalmarsunds gymnasieförbund
- finansiering
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Omvärldsanalys, händelser och resultat

Omvärldsanalys, Händelser och Resultat

Under de senaste åren har stora
förändringar skett inom det svenska
utbildningsväsendet. Riksdag och
regeringen har beslutat om flertalet förändringar som innefattar ny
gymnasiereform, ny yrkeshögskola, ny
lärarutbildning, en reviderad läroplan,
ny skollag och ett nytt betygssystem.
Det senaste beslutet omfattar en
förändring av gymnasiesärskolan, vilket bland annat
innebär att bestämmelserna för
gymnasiesärskolan i stora delar
anpassas till bestämmelserna för
den reformerade gymnasieskolan.
Dessa beslut och förändringar inom
utbildningsväsendet innebär naturligtvis ett omfattande reformarbete
och nya utmaningar för Kalmarsunds gymnasieförbund.
Förutom reformer och lagförändringar så påverkas även
gymnasieförbundet av den demografiska bilden med färre 16-19åringar både inom och utanför förbundet. Under de senaste fyra åren
har gymnasieförbundets elever
(exklusive gymnasiesärskolan och
vuxenutbildningen) minskat från
3 905 elever år 2009 till 2 983 elever
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år 2013. Detta innebär att förbundet
redan nu har kostymanpassat sin
verksamhet med närmare 20 procent
under de senaste åren. Det vikande
elevunderlaget kommer dock att
avta och prognosen är att en stor
del av den uppskattade nedgången
är avklarad.

Väsentliga händelser

I slutet av april 2013 beslutade
Kalmarsunds gymnasieförbund
om en organisationsförändring
med start den 1 september 2013.
Organisationsförändringen är ett
led i att utveckla och förstärka den
inre organisationen/förvaltningen i
förbundet där syftet med uppdraget är att;
• Stärka rektors roll som synlig
pedagogisk ledare
• Kvalitetssäkra systematiska
förbättringsarbetet
• Ökad kvalitet i ekonomi- och
budgetuppföljningen
• Ökad tydlighet och förståelse
gällande de politiska målen och
uppdragen

Under 2013 har Kalmarsunds
gymnasieförbund fortsatt
arbetet med ett flertal projekt.
Digital kompetens är ett projekt
som beslutades våren 2012 och
som gymnasieförbundet fortsatt att
verkställa under år 2013 . Projektet
är ett offensivt utvecklingsarbete
som innebär att elever och personal
etappvis kommer att utrustas med
en personlig bärbar dator samt att
varje skola skall ha tillgång till en
IKT-pedagog som stöd för det
pedagogiska IT-användandet.
Förbundet har ett omfattande uppdrag att utbilda och att ge eleverna
moderna IKT-kunskaper, och
samtidigt motverka en utveckling
där de digitala klyftorna mellan olika
grupper tenderar att öka. Under
hösten har ytterligare ca 1000 elever
utrustats med lånedatorer.
Övriga projekt som gymnasieförbundet har arbetat med under
året omfattar bland annat projektet
Plug In där förbundet arbetar
aktivt med att minska antalet studieavbrott från gymnasieskolorna
inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Därutöver är mål-

Omvärldsanalys, händelser och resultat

sättningen att öka antalet ungdomar
som kommer tillbaka/påbörjar sina
gymnasiestudier. Förbundet har
en projektanställd ungdomscoach
som träffar/söker upp samt följer
ungdomar som är mellan 16-20 år
och som faller inom ramen för det
kommunala informationsansvaret
(KIA). Coachen har motiverande
samtal men finns även till hands
för ungdomarna då de behöver
hjälp, råd och stöd i sin väg tillbaka till gymnasiestudierna. Det
sistnämnda sker i nära samarbete
med studie- och yrkesvägledare
inom förbundets gymnasieskolor.
Ett annat projekt som gymnasieförbundet arbetar med är att öka
möjligheterna för elever med
kognitiva svårigheter (gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning) att med teknikstöd
klara sin skolgång och i större utsträckning nå uppsatta mål.

Årets resultat

Kalmarsunds gymnasieförbunds
resultat för 2013 uppgår till minus
0,5 mkr d.v.s. en avvikelse mot
budget 2013 med 1 mkr. Resultatet
innebär att gymnasieförbundet
i stort sett klarat av att inhämta
det besparingsbeting, minskning
av 16-19 åringar, som belastade
verksamheten i början av året med
ca 20 mkr. I resultatet återfinns
dock en jämförelsestörande intäkt
som består av en återbetalning från
FORA för premierna från år 2005
samt 2006 på 6,9 mkr, vilket därmed
har reducerat årets underskott
med motsvarande belopp. Intäkten kommer att klassificeras som
en jämförelsestörande post enligt
rekommendation 3.11.
Inom de olika skolorna finns större
budgetavvikelser där enheternas
resultat visar ett samlat underskott

Projektet är ett regeringsuppdrag
som administreras via Hjälpmedelsinstitutet och som
avslutades i juni 2013.
Exempel på två nya projekt för
året är följeforskning inom digital
kompetens och Navigatorskolan.
Följeforskning innebär ett samarbete
mellan Kalmarsunds gymnasieförbund och Linnéuniversitetet där
lärare får utveckla sitt pedagogiska
arbetet som i sin tur ska gynna
elevernas kunskapsutveckling och
lärande. Tillsammans med Institutionen för Naturvetenskap och
Institutionen för Medieteknik,
kommer två doktorander att beforska den ämnesdidaktiska utvecklingen inom ämnet Naturkunskap
kopplat till förbundets satsning
Digital kompetens. En av doktoranderna är rekryterad inom förbundet
den andra är rekryterad av Linnéu-

niversitetet. Det andra projektet
Navigatorskolan är ett samverkansprojekt med socialförvaltningen
i Kalmar kommun och samordningsförbundet i Kalmar län. Det övergripande målet med projekt
Navigatorskolan är att fånga upp
ungdomar i åldern 16-20 år som
idag inte befinner sig i skolans värld
eller som har stora svårigheter i den
traditionella skolan. I verksamheten
ska dessa ungdomar känna trygghet, delaktighet och meningsfullhet. Projektet syftar till att under
tre år starta upp en kompletterande
verksamhet inom ramen för introduktionsprogrammen. Två handledare/projektledare och en lärare,
är anställda i projektet. I maj 2013
fanns 13 stycken elever inskrivna på
Navigatorskolan.

Gemensamt

8 256

Förbundskontoret
Lars Kaggskolan
Stagneliusskolan
Jenny Nyströmskolan inkl gymnasiesär
Axel weudelskolan
Ölands Gymnasium
Ölands Gymnasium komvux

799

259

Stage4you Academy

142

Stage4you Academy Komvux
-598
-1 326

-537

-804
-1 817

-697

Kostenheten
Finanser

-1 538
-3 188

om minus 7,3 mkr mot budget.
Verksamheternas samlade underskott är effekten av färre elever
samtidigt som förbundet kvarstår
med stora fasta driftkostnader.
Av förbundets verksamheter kan
finna att Komvuxverksamheterna
på Öland och i Torsås levererar
ett positivt resultat tillsammans
med Lars Kaggskolan. De positiva

utfallet för komvuxverksamheterna
beror till största delen på högre
intäkter än förväntat avseende
bidrag från skolverket. I övrigt är
det avvikelser mot budget på alla
verksamhetsenheter. Att förbundets
resultat endast är 0,5 mkr i underskott beror dock på att de interkommunala ersättningarna i den
gemensamma verksamhetskategorin uppvisar ett överskott
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både vad gäller intäkterna, det vill
säga elever utifrån som studerar i
förbundets skolor, och kostnaderna.
Projektet Digital kompetens reducerar det positiva utfallet på den
gemensamma verksamheten med
12,5 mkr vilket lämnar ett positivt
resultat för de gemensamma
verksamheterna på drygt 8 mkr.
Övriga kommentarer till enheternas avvikelse redovisas under varje
enhets verksamhetsberättelse.
Avstämning balanskrav
Enligt kommunallagen ska
kommuner och kommunalförbund
göra en avstämning mot balanskravet. Detta innebär att gymnasieförbundet ska redovisa ett positivt
resultat efter avdrag och tillägg. I
praktiken klarar ett kommunalförbund
balanskravet om intäkterna överstiger
kostnaderna. Om kommunalförbundet redovisar underskott
ska motsvarande belopp återföras
senast det tredje året efter bokslutsåret. För Kalmarsunds gymnasieförbund uppgår resultatet för år
2013 till minus 0,5 mkr men då man
i balanskravsutredningen drar av de
kostnader som tidigare år reducerat
överskottet (projektet Digital kompetens) visar förbundet en ekonomi

Avstämning mot balanskravet

2013

2012

2011

2010

Årets resultat enligt resultatberäkningen

-0,5

8,3

25,8

2,1

0,1

Digital kompetens

12,5

4,1

-22

Balanserat resultat

12,0

12,4

3,8

2,1

0,1

2013

2012

2011

2010

2009

Självfinansiering
investeringar

Totalt

Resultat

35,7

-0,5

8,3

25,8

2,1

0,1

Avskrivningar

21,3

2,9

3,8

4,6

4,8

5,2

Förändring av pensionsskuld

0,0

-3,1

-0,1

-13,8

14,7

2,3

Utrymme

57,0

-0,7

12,0

16,6

21,6

7,5

Investeringar

18,5

3,9

3,4

2,9

3,7

4,6

2013

2012

2011

Pensionsmedel och pensionsförpliktelser

2009

4,7

3,1

3,2

2,6

2,3

Ansvarsförbindelse

46,4

42,9

39,2

36,8

45

Finasiella placeringar

0

0

0

0

0

Särskild avtalspension

0

0,5

0

14,4

0

Totala pensionsförpliktelser

51,1

46,5

42,4

53,8

47,3

Återlånade medel

51,1

46,5

42,4

53,8

47,3

Tabellen ovan visar förbundets pensionsmedel och pensionsförpliktelser uppställt enligt rek 7.1

i balans. Tabellen till höger visar att
förbundet klarat balanskravet de
senaste fem åren.
Investeringsredovisning
Kalmarsunds gymnasieförbund har
ett ekonomiskt mål att självfinansiera
sina investeringar till 100 procent sett
över en period om fem år (nuvarande

Stage4you academy och komvux
Ölands Gymnasium och komvux
Axel Weudelskolan
Jenny Nyströmsskolan inkl gymnasiesär
Stagneliusskolan
Lars Kaggsskolan
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bokslut och fyra år bakåt). Resultat
och avskrivningar ger ett utrymme
för investeringar på 57 mkr. Målet är
därmed uppnått då förbundet har en
investeringsvolym på 18,5 mkr under
femårsperioden.
Nedanstående diagram visar förbundets nettoinvesteringar under
2013 fördelat på enhet.
Investeringar omfattar för Lars
Kaggskolan inventarier till kurs för
industriautomation samt inventarier till skolan. På Stagneliusskolan har man genomfört ett byte
av låssystem, uppdaterat teknisk
utrustning i skolans aula samt köpt
in nya elevbord och stolar. Jenny
Nyströmsskolan har genomfört
en renovering och ombyggnad av
Restaurang- och livsmedelsprogrammets kök. Ombyggnationen är ett viktigt led i en långsiktig
planering när det gäller att anpassa

Omvärldsanalys, händelser och resultat

Resultat mot budget interkommunala ersättningar 2010-2013 (tkr)
Gymnasieelever
2013

2012

2011

2010

Interkommunala kostnader

År

11 147

15 156

15 814

5 579

Interkommunala intäkter

9 124

-3 230

-3 355

-1 977

Summa

20 271

11 926

12 459

3 603

olika utbildningsanordnare som gymnasieeleverna söker är:
År

2013

2012

2011

2010

Elever som studerar i andra
kommuner

103

156

215

196

Fristående skolor i Kalmar

716

762

766

708

Fristående skolor övriga landet

56

55

54

43

Totalt

874

972

1035

946

och effektivisera lokalutnyttjandet.
Den nya inriktningen Estetik och
Media på Jenny Nyströmsskolan
står för den största elevtillströmningen. Det har inneburit kostnader
för ombyggnationer samt anskaffning av ny utrustning. På Axel
Weüdelskolan har man bland annat
investerat i AV-utrustning och på
Stage4you Academy har man gjort
teknikinvesteringar avseende Avid
certified center. Kostenheten har
bytt ut inventarier i matsalarna och
i sina kök.
Interkommunala kostnader
De budgeterade interkommunala
kostnaderna och intäkterna kan

direkt hänföras till antagningen
varje läsår, och dessutom till hur
många som slutar gymnasiet. Det är
stora svårigheter att vid budgeteringstillfället veta hur många elever som
kommer att söka utbildningar i
andra kommuner eller fristående
skolor. Eftersom antagning sker
läsårsvis påverkar två antagningar
en kalenderårsbudget.

Under kalenderåret 2013 har
gymnasieförbundet betalat interkommunal ersättning för i genomsnitt 874 elever (2012: 972 elever).
Dessa elever studerar i andra
kommuner, fristående skolor och på
Korrespondensgymnasiet i Torsås.
Gymnasieförbundet har i genomsnitt betalat 101,5 tkr per elev och
läsår i interkommunal ersättning.
För 2012 var kostnaden 97,6 tkr.
Kostnaden per elev har ökat från
föregående år med 4,0 procent.
Interkommunala intäkter
På gymnasieskolorna inom förbundet studerar 539 elever från andra
kommuner. Den interkommunala
intäkten var i genomsnitt 98,0 tkr
per elev och därmed har en ökning
skett med cirka 2,3 procent.

Gymnasieförbundets priser på olika
gymnasieutbildningar varierar från
78,5 tkr till 131,0 tkr per läsår och
elev, för gymnasiesärskoleutbildningar från 255 tkr till 506 tkr per
läsår och elev.

Gymnasieelever
Antal Elever från andra kommuner som studerar på Gymnasieförbundets skolor,
Genomsnittlig intäkt 2010-2013
Antal elever
Intäkt per elev genomsnitt

2013

2012

2011

2010

539

561

597

636

106 900 kr

95 800 kr

94 300 kr

103 200 kr

gymnasiesärskoleelever
Antal Elever från andra kommuner som studerar på Gymnasieförbundets skolor,
Genomsnittlig intäkt 2010-2013
Antal elever
Intäkt per elev genomsnitt

2013

2012

2011

2010

37

42,5

52,5

69

325 900 kr

309 500 kr

297 000 kr

289 600 kr

ÅRSREDOVISNING 2013 | 13

Omvärldsanalys, händelser och resultat

Förväntad utveckling och
framtid

Kalmarsunds gymnasieförbunds
ekonomiska ram baserar sig på att
medlemskommunerna lämnar en
ersättning per 16-19 åring inom
respektive kommun till förbundet.
Gymnasieförbundets ekonomiska
förutsättningar är således helt
beroende på utvecklingen av
antalet ungdomar 16-19 år inom
medlemskommunerna. Andra
avgörande faktorer för ekonomin är
nettoinströmningen av elever från
andra kommuner, samt etableringar
av fristående gymnasieskolor. Från
2009 har det skett en minskning av
elevantalet inom gymnasieförbundet, vilket kommer fortsätta
fram till år 2015. Därefter prognostiseras elevantalet öka. Denna
utveckling ställer stora krav på
flexibilitet på såväl gymnasieförbundets organisation, som
hantering av personal och
lokaler samt utbudet av program
och inriktningar inom utbildningsorganisationen.
Samtidigt är det viktigt att fortsätta
utveckla organisation både gällande
kvalitet och måluppfyllelse, samt att
stå starka i konkurrensen med fristående skolor och andra utbildningsanordnare. Samtidigt som elevkullarna minskar, ökar antalet fristående
skolor som får etableringstillstånd av Skolinspektionen. Den
ökade konkurrensen och överetablering av antalet utbildningsplatser har lett till att gymnasieförbundet arbetar med flertalet
utvecklingsstrategier inom flera
skolor. En av dessa strategier har
nyligen resulterat i en riksrekryterande estetisk spetsutbildning för
estetiska programmet med inriktning musik vid Stage4you i Torsås
kommun.
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Måluppfyllelse

måluppfyllelse
Under år 2013 har Kalmarsunds gymnasieförbund arbetat med 8 prioriterade områden som delats upp i 39 olika delmål.
Måluppfyllelsen för 2013 innebär att 32 delmål är uppfyllda, vilket är en en procentuell måluppfyllelse på 82 procent i jämförelse med året innan då måluppfyllelsen uppgick till 72 procent. Delmålen redovisas nedan enligt två definitioner;
godkända P och ej godkända O. Varje mål och uppdrag redovisas i ett kapitel för sig.

Alla elever skall nå kunskapsmålen

eleven i centrum - trygghet och trivsel

P
O

Minst 91 % av eleverna ska erhålla slutbetyg.

P

Eleverna ska ange minst 4,7 gällande påståendet
”Som helhet fungerar vår skola bra”.

Minst 88 % av eleverna ska ha grundläggande
behörighet till högskola/universitet.

P

O

Eleverna ska ange minst 4,2 gällande påståendet
”På min skola respekterar vi alltid varandra”.

Maximal andel av elever i årskurs 1 som avbryter
studierna ska vara 2 %.

P

Alla elever ska ges de bästa förutsättningar för att
nå goda resultat.

P

Andel studerande som slutför påbörjade kurser
inom grundläggande vuxenutbildning ska vara
minst 69 %.

P

Alla elever ska ha likvärdig tillgång till alla
kompetenser om elevhälsan.

P

Andel studerande som slutför påbörjade kurser
inom gymnasial vuxenutbildning ska vara
minst 75 %.

P

Alla elever ska ta del av förebyggande och hälsofrämjande information och delta i förebyggande
och hälsofrämjande aktiviteter.

O

Andelen elever som byter studieväg mellan årskurserna ska minska.

P

O

Genomströmningen av elever som påbörjar och
fullföljer en gymnasieutbildning inom tre år skall
öka.

Skolan är en miljö som är fri från alkohol, narkotika,
anabola steroider och tobak. Detta gäller vid alla
arrangemang som sker i skolans regi.

P
O

Den totala närvaron i samtliga årskurser ska öka.

P

Elevers digitala kompetens ska höjas och
digitala klyftor därmed suddas ut.

Öka antalet lärlingsplatser inom förbundet.

P

P

Utveckla och fördjupa samarbetet med
företag, arbetsliv och universitet.

Lärarnas digitala kompetens ska stärkas. Varje
enhet ska ha tillgång till IKT-pedagog som stöd för
det pedagogiska IT-användandet.

P

Det systematiska kvalitetsarbetet ska stärkas för att
säkra likvärdigheten i de utbildningar som
förbundet erbjuder.

P

Under genomförandet av satsningen digital
kompetens, ska en så kallad följeforskning bedrivas
i samarbete med universitet.

DIGITAL KOMPETENS

EKONOMI I BALANS
Elever i behov av särskilt stöd

P

Eleverna ska ange minst 4,2 gällande påståendet
Jag får det stöd jag behöver i skolan när jag har
svårigheter i skolan.

P

Att få mer optimal och resurseffektiv organisation
kring förbundets aspergersenhet.

P

Identifiera och erbjuda utbildningsinsatser för den
ungdomsgrupp i åldern 16-20 år som idag befinner
sig utanför skolans värld eller som ej har lyckats i
den traditionella skolan.

P

Delta i kartläggning av kommunens och landstingets insatser för barn och ungdomar som har, eller
riskerar få psykisk ohälsa.
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P

Kalmarsunds gymnasieförbunds investeringar ska
självfinansieras.

P

Andel elever (av medlemskommunernas elever)
som studerar vid skolorna inom Kalmarsunds
gymnasieförbund ska uppgå till minst 70 % (3KVH).

O

Ett vårdcollage ska inrättas inom Kalmarsunds
gymnasieförbund

P

Förbundets enheter ska inspireras till att nyskapande
tankar och idéer sprids med syfte att utveckla
enheterna och dess verksamhet.

P

Axel Weüdelskolans framtida organisation ska
stärkas.

P

Parallella utbildningar inom förbundet ska minska.

Måluppfyllelse

SFI OCH YRKESUTVECKLING

P

Andel studerande som slutför påbörjade kurser i
svenska för invandrare (SFI) ska vara minst 41 %
(3KVH).

P

Närvaron i SFI-undervisningen för vuxna ska uppgå
till minst 80 %.

P

Av det totala antalet SFI-vuxenstuderande ska
antalet som arbetar med meritportfölj uppgå till
minst 80 %.

O

Av det totala antalet SFI-vuxenstuderande ska
antalet som deltar i yrkesinriktad praktik uppgå till
minst 75 %.

P

Minst 50 % av SFI-vuxenstuderande som deltar i
yrkesinriktad praktik har en praktikplats kopplad
till den studerandes tidigare intresseområden och/
eller tidigare yrkeserfarenhet.

P

Kvaliteten, måluppfyllelsen och flexibiliteten inom
SFI-undervisningen ska öka.

Jämställdhet

P

En ökad jämställdhet inom Kalmarsunds
gymnasieförbund

EN SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND

P

Undervisningen ska i högre utsträckning vila på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Antalet forskarutbildade lärare ska öka.

P

Stimulera yrkesskickliga lärare att kunna göra
karriär inom läraryrket.
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UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSMÅL
ALLA ELEVER SKA NÅ KUNSKAPSMÅLEN

Kalmarsunds gymnasieförbund skall vara
bättre än genomsnittet för jämförelsekommunerna inom kvalitetsnätverket 3KVH.
Minst 91% av eleverna ska erhålla slutbetyg:
Trenden är att andelen elever med
slutbetyg ökar. På fyra av våra
program (LP, NV2, OP och EN)3 är
det 100 procent av eleverna som
gått ut med slutbetyg. Fyra av våra
program4 har en andel under det
uppsatta målet. För åtta av programmen har vi större andel elever som
erhållit slutbetyg än genomsnittet i
Sverige5 på motsvarande program.
Målet är uppnått - 94 % (män 93 % och
kvinnor 94 %).
Minst 88 % av eleverna ska ha grundläggande behörighet till högskola/universitet.
Trenden är vikande. På två av våra
program (EN och SA säkerhet och
räddning)3 är det 100 procent av
eleverna som gått ut med grundläggande behörighet. Tio av våra
program6 har en andel under det uppsatta målet och på två av dem ligger
andelen under 70 procent. Genom-
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snittet i Sverige ligger på 87 procent.
Målet är ej uppnått - 87 % (uppnått för
kvinnor 90 % men ej för män 84 %).
Maximal andel av elever i årskurs 1 som avbryter
studierna ska vara 2 %.
Av de 26 elever i åk 1 som bytt utbildning eller avbrutit sin utbildning
är det 15 som lämnat gymnasieförbundets skolor. Fem av dessa tillhör gymnasieförbundets hemkommuner och går på en gymnasieskola utanför förbundet. 9 elever
har bytt utbildning inom gymnasieförbundet. SA är det program som
flest elever i åk 1 har avbrutit ifrån.
Målet är inte uppnått - 3 % , (kvinnor 4 %
och män 2 %).
Andel studerande som slutför7 påbörjade kurser
inom grundläggande vuxenutbildning ska vara
minst 69 %.
Trenden är ökande för män. Statistiken grundar sig på 48 män och 46
kvinnor, sammanlagt 94 elever den
31 augusti 2013. I hela Sverige var
det 63 % som slutförde påbörjade
kurser under 2012.
Målet är uppnått - 93 %, (män 96 % och
kvinnor 90 %).

Andel studerande som slutför8 påbörjade kurser inom
gymnasial vuxenutbildning ska vara minst 75 %.
Utfallet ligger på en stabil nivå.
Skolverket redovisar att över hela
Sverige är det 72 procent av eleverna som slutför påbörjade kurser
(2012). Statistiken grundar sig på
282 män och 474 kvinnor, totalt 756
elever den 31 augusti 2013.
I Sverige var det 72 procent som slutförde påbörjade kurser under 2012.
Målet är uppnått - 85 %, (män 85 % och
kvinnor 86 %).
Andelen elever som byter studieväg mellan
årskurserna ska minska.
Det har skett en ökning bland
kvinnor när det gäller ”andel elever
som byter studieväg”. Antalet är
detsamma som förra året men då
antalet elever totalt har minskat
något så ökar andelen elever som
byter studieväg. Totalt handlar det
om 35 elever. En liten ökning har
skett på totalen (+0,1 procent).
Målet är inte uppnått.
Genomströmningen av elever som påbörjar och
fullföljer en gymnasieutbildning inom tre år skall öka.
Under de tre senaste åren har
andelen elever som fullföljer en
gymnasieutbildning efter tre år

Uppföljning verksamhetsmål

fluktuerat. På totalen från 81 procent via 85 procent och ner till 83
procent i år. För männen finns en
stigande trend medan kvinnornas
resultat går upp och ner. Årets
markanta nergång kan härledas till
en minskning av andelen kvinnor
som lyckats fullfölja gymnasieprogrammet inom tre år på de
kvinnodominerande programmen
HR, ES och BF. Totalt sett har
männen ökat genomströmningen
men kvinnorna minskade från i fjol.
Målet är ej uppnått.
Den totala närvaron i samtliga årskurser ska öka.
Den totala närvaron är stabil
mellan åren. Under året är det några
program (BF, MP, ES-S4Y, HVS4Y och
HA)3 som sticker ut med en frånvaro
med 19 procent och högre. Mot
detta kontrasterar LP, NA, VF och EK3
med cirka hälften av den frånvaron.
Målet år uppnått, för både män och kvinnor.
Öka antalet lärlingsplatser inom förbundet
Inför läsåret 2013 erbjöds 18 gymnasielärlingsplatser inom förbundet och
inför 2012 erbjöds 28 platser, en
minskning med 36 procent.
Målet är ej uppnått.
Utveckla och fördjupa samarbetet med företag,
arbetsliv och universitet
Inom ramen för yrkesprogrammen
har branschråd och programråd
fortsatt utvecklats där representanter för arbetsgivarna kontinuerligt
träffar skolledning, lärare och elever
för att diskutera utbildningens
innehåll, det arbetsplatsförlagda
lärandet (APL) och ungdomars
intresse för utbildningen, företagens
produktionssituation, branschernas
lång- och kortsiktiga behov av arbetskraft m.m. Råden är en mötesplats
för skolan och branscherna för att
i vårt samarbete och gemensamma intresse skapa en hög kvalité

på utbildningen och att skapa en
stark attraktion av utbildningen är
ledstjärnan i samarbetet.
Förbundets utbildningar vid
Stage4you och Ölands Gymnasium,
bygger helt och hållet på samverkan
med lokala näringslivet och de
olika branscherna. Inom fordonsprogrammet, inriktning lastbil och
mobila maskiner, har det under
2013 utarbetats en företagsförlagd
lärlingsutbildning i samråd med
branschorganisationerna.
SFI-undervisningen på Axel
Weüdelskolan har kompletterats
med en praktiksamordnare som
lyckats bra med att få ut elever i
praktik som i många fall utmynnat
i instegsjobb. Arbetet med SFI ska
utvecklas vidare till ökad flexibilitet
och ytterligare strukturerat samarbete mellan olika aktörer.
Ett exempel på samarbete med
universitet är följeforskning inom
digital kompetens. Detta ett samarbete med Linnéuniversitetet där
lärare får utveckla det pedagogiska
arbetet för i sin tur gynna elevernas
kunskapsutveckling och lärande.
Tillsammans med Institutionen för
Naturvetenskap och Institutionen
för Medieteknik, kommer två
doktorander att beforska den
ämnesdidaktiska utvecklingen inom
ämnet Naturkunskap kopplat till förbundets satsning Digital kompetens.
Under 2013 har gymnasieförbundet,
tillsammans med kommunikationsavdelningen vid Linnéuniversitetet,
genomfört ”En dag vid universitetet”. Aktiviteten innehåller konkret
information om utbildningar, karriärmöjligheter, arbetsmarknad, prova-på
aktiviteter och miniföreläsningen.
Gymnasiereformen Gy11 lyfter
fram entreprenörskap som en
uppgift för hela gymnasieskolan.
Entreprenörskap som eget ämne
finns på samtliga program och

finns även med som en röd tråd
i examensmålen.
Målet är uppnått.
Det systematiska kvalitetsarbetet ska stärkas för
att säkra likvärdigheten i de utbildningar som
förbundet erbjuder.
Förbundsledningen har möjliggjort
en förstärkning i det systematiska
kvalitetsarbete ute på enheterna
genom att förstärka förbundskontorets stabsfunktion med en
kvalitets- och verksamhetsutvecklare som ska utveckla, stödja
och inspirera och bistå såväl skolområdescheferna som rektorerna i
deras arbete för förbättrad resultatoch måluppfyllelse. Det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs löpande
ute i de olika enheterna under
året. Fokus läggs på ett prioriterat
område i taget för att inte lägga allt
utvärderings- och analysarbete vid
en och samma tidpunkt under året.
Den gemensamma trivselenkäten som eleverna varje vår svarar på är ett viktigt underlag för
resultatredovisningen. Nyckeltal
bryts ned på program, inriktning och
klass, där skolledning tillsammans
med undervisande personal och
elevhälsa arbetar vidare med resultaten på skolnivå. I skolornas analysarbete har ett antal förbättringsområden identifierats.
Arbetet med verksamhetsledningssystemet (VLS) fortsätter
att utvecklas. Flera gemensamma
rutiner har blivit följden av ett uttalat önskemål från skolorna. Detta
medför ytterligare steg mot likvärdigt förhållningssätt och rutiner i
viktiga gemensamma frågor.
En genomlysning av utbudet av
uppföljningssystem och analysverktyg är gjort och kommer tidigt
under 2014 resultera i inköp av avancerade, ändamålsenliga och kraftfulla
digitala stöd för staben och rektorerna.
Även ett gemensamt system för
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kursutvärderingar är inköpt och
kommer att möjliggöra kontinuerliga och jämförbara utvärderingar
över tid med start vårterminen 2014.
Målet är uppnått.

Eleven i centrum

Kalmarsunds gymnasieförbund skall vara
bättre än genomsnittet för jämförelsekommunerna inom kvalitetsnätverket 3KVH.
Eleverna ska ange minst 4,7 gällande påståendet
”Som helhet fungerar vår skola bra” (3KVH).
Utfallet för både män och kvinnor
ligger stadigt kring 4,9 under de tre
senaste mätningarna. Stora enheter
får högre betyg av sina elever än
små enheter. Förändringarna mellan
åren är större på de små enheterna
då ett fåtal elevers förändrade åsikter
får större genomslag på en liten
enhet. Totalt sett ser flickor och pojkar lika på denna fråga, men även
här är det skillnad mellan stor och
liten skola. På de små enheterna är
flickorna mer kritiska. I jämförelsen
mellan årskurserna ser man att
eleverna mer kritiska ju längre de
gått på skolan. Det skiljer hela 0,5
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poäng mellan åk 1 och 3.
Målet är uppnått - 4,9, (män 4,9 och
kvinnor 4,9).
Eleverna ska ange minst 4,2 gällande påståendet ”På
min skola respekterar vi alltid varandra” (3KVH).
Trenden för männen är ökande
under de tre senaste mätningarna.
Poängen ligger relativt stadigt
mellan åren på respektive skola
utom för en, där en betydande
minskning skett under de tre sista
åren. De äldre elevernas låga omdöme slår igenom på den skolan. Det
är svårt att peka på vad skillnaden
mellan könen i denna fråga beror på.
Målet är uppnått - 4,6, (män 4,7 och
kvinnor 4,6).
Alla elever ska ges bästa förutsättningar för att nå
goda resultat.
Samtliga skolor har en likabehandlingsplan/plan mot kränkande
behandling som pekar på vilka
åtgärder som måste vidtas för att
förebygga och förhindra kränkande
behandling av elever.
Resultaten på trivselenkäten visar
att eleverna ger gymnasie-

förbundets skolor bra betyg i de
viktiga frågorna: ”På min skola
respekterar vi alltid varandra” (4,6
på en 6 gradig skala), ”Jag tycker
att det känns meningsfullt att gå
till skolan” (4,5) och ”Jag trivs på
min skola” (5,2). Noterbart är att
eleverna i år 2 och 3 är mer kritiska i
dessa frågor och ger skolorna några
tiondelar sämre betyg. Skillnaden
mellan flickor och pojkar är försumbar (några hundradelar) förutom på
påståendet ”På min skola respekterar vi alltid varandra”. Där ger flickorna skolorna nästan två tiondelars
(4,56 mot 4,72) sämre betyg.
Jenny Nyströmsskolans trygghetsgrupp med vuxenrepresentanter från
alla program, skolans kuratorer, och
elever arbetar aktivt med frågor som
rör trygghet och trivsel. Med trivselenkäten som grund utvärderas
verksamheten och nya mål sätts upp
i ”den årliga planen”, ett styrande
dokument för nästkommande läsår.
För elever och personal på
Stagneliusskolan har kontinuerliga
informationsinsatser om likabehandling, kränkning, nätmobbing
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med mera genomförts. För att
öka elevinflytandet har pedagogiska råd införts och man har ett
fortsatt fokus på uppföljning av
närvaro. När det gäller studiero,
trivsel och hög måluppfyllelse så
har Stagneliusskolan fortsatt satsa
på att utbilda mentorer i ledarskap,
teambuilding, tydlighet, kommunikation, normer och värden, respekt
och ansvar
Vid analysen av trivselenkäten för
Lars Kaggskolan har ”betyget” för
utvecklingssamtalens relevans varit
låga år från år. Detta har medfört
ständig diskussion och förändringar
av förberedelse och genomförande
för en förbättring av elevernas upplevelse av samtalen. På skolan har
elevhälsateamet fått i uppdrag att
göra en vidgad analys och arbeta
med trygghetsfrämjande åtgärder
i de klasser där trivselenkäten visar
signifikanta negativa avvikelser
gentemot skolan som helhet.
Målet är uppnått.
Alla elever ska ha likvärdig tillgång till alla kompetenser inom elevhälsan.
Samtliga gymnasieskolor har tillgång
till skolläkare, psykolog, skolsköterska
och personal med specialpedagogisk
kompetens. Alla gymnasieskolor
utom Ölands gymnasium har tillgång
till kurator. Stage4you Academy
saknade skolsköterska på vårterminen på grund av sjukskrivning.
Vikarie rekryterades och finns på
plats fr.o.m. hösten 2013.
Målet är uppnått.

• Don’t drink and Drive - föreläsningar
och information om riskerna med
alkohol och bilkörning.
• Antitobaksinsatser - olika insatser
för att uppmärksamma eleverna
på riskerna med rökning och
snusning.
• Sex och samlevnad - föreläsningar,
diskussionsforum och information
om sex och samlevnad.
• Sömnföreläsningar - förläsningar
om vikten av sömn med anledning
av signaler om att många elever
inte får tillräckligt med sömn.
• Insatser mot droger - information,
föreläsningar och diskussioner om
droger.
• Trygghet och vänskap
• Etnicitet, sexualitet, genus, kön
och normer
• Hedersproblematik
• Nätet – information om nätskydd
och nätvett
• Kost- information om kostens
betydelse för hälsa och inlärning
• Hälsoveckor har genomförts med
fokus på mat, sömn, stress, avslappning och fysisk aktivitet
Eftersom ovanstående är generella
och återkommande aktiviteter har
även eleverna i årskurs 3 fått ta del

av dessa någon gång under sin
skoltid.
Lars Kaggskolan har dessutom en
aktivitet riktad till årskurs 3 som
heter ”Glöd under snö” med
föreläsare Sara/Claes och innehåll
normer, värderingar, fördomar, likabehandling, genus och jämställhet
och Mia Börjesson, innehåll ung sexualitet, samlevnad och jämställdhet.
Målet är uppnått
Skolan är en miljö som är fri från alkohol, narkotika, anabola steroider och tobak”. Detta gäller vid
alla arrangemang som sker i skolans regi.
Skolan har enligt skollag och läroplan skyldighet att ge eleverna
kunskaper om tobak, alkohol och
narkotika. Gymnasieförbundet
arbetar aktivt med dessa frågor,
och alla arrangemang som skett i
skolans regi under skoltid har varit
drogfria. Förbundets årliga policy för
alkohol, narkotika, anabola steroider
och tobak, revideras årligen och i
policyn betonas det förebyggande
arbetet. Skolorna har kompletterat
den ordinarie ANDT-undervisningen
med andra förebyggande insatser
och är uppmärksamma på att ta
tag i negativa skoltendenser tidigt.
Gymnasieförbundet arbetar för att

Alla elever ska ta del av förebyggande och hälsofrämjande information och delta i förebyggande
och hälsofrämjande aktiviteter.
De flesta aktiviteter som genomförts på gymnasieskolorna riktar sig
till elever i årskurs 1 och 2. Under
året har alla gymnasieskolorna haft
generella insatser inom följande
områden:
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följa upp elevers frånvaro och tidigt
sätta in proaktiva åtgärder, vilket är
viktigt för att tidigt upptäcka ungdomar som kan vara på glid.
Förbundet har deltagit i den
riksomfattande CAN-undersökningen gällande samtliga elever
och klasser i årskurs 2 i gymnasiet.
Resultatet av CAN-enkäten följs
upp av såväl rektorer som elevhälsan, och all personal får information
om läget vad gäller drogvaneläget i
regionen och för hela Sverige.
Kalmareleverna uppvisade ett
likartat drogvanemönster som
riket i stort. För gymnasieelevernas
del, ligger alkoholkonsumtionen
utanför skoltid något högre än rikets
genomsnitt, å andra sidan ligger
gymnasieeleverna under riksgenomsnittet vad gäller elever som
använt narkotika under senaste 12
månaderna.
Under verksamhetsåret 2013 har
skolorna även:
• genomfört temadagen ”Don´t
drink and drive” tillsammans med
Vägverket
• policyn om tobak och droger finns
i sin helhet på gymnasieförbundets och respektive skolas
hemsida
• gett eleverna kunskap om
hälsofrämjande livsstilar och
särskilt i de kurser som omfattar
livsstilsfrågor
• haft utbildningsdag för personalen om symptom och skadeverkningar beträffande tobak,
alkohol, anabola steroider och
narkotika, delat ut Elevhälsans
informationsblad ”Oops – vi har
blivit med gymnasist!!” vid
föräldramöte i åk 1. Informationen
omfattar konsekvenser av
föräldrars bjudvanor, möjligheter
och risker med ungdomens nya
kontaktytor på gymnasiet,
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ungdomars förhållningssätt till
narkotika, hälsofrämjande faktorer
för ungdomar
• gett elever en föreläsning om
anabola steroider,
• gett elever rök- och snusförebyggande information
• samverkat med andra samhälleliga instanser inom ramen för
Gymnasiegruppen Kalmar Mot
Droger, Länsstyrelsen i Kalmar län
Målet är uppnått

Elever i behov av särskilt
stöd

Kalmarsunds gymnasieförbund skall vara
bättre än genomsnittet för jämförelsekommunerna inom kvalitetsnätverket 3KVH.
Eleverna ska ange minst 4,2 gällande påståendet
”Jag får det stöd jag behöver i skolan när jag har
svårigheter i skolan”.
Bland männen syns en stigande
trend när det gäller påståendet ”Jag
får det stöd jag behöver i skolan när
jag har svårigheter i skolan” medan
kvinnorna ligger kvar på en likartad
nivå år från år. Denna fråga är den
som eleverna ger lärarna bäst betyg
i när det gäller undervisningsnära
frågor i enkäten.
Målet är uppnått - 4,4, (män 4,6 och
kvinnor 4,3).
Att få en mer optimal och resurseffektiv organisation kring förbundets aspergerenhet.
Under år 2013 har aspergerenheten
vid Stagneliusskolan, uppdelad i
två delvis olika verksamheter på
två olika platser, en budget i balans
och har således en resurseffektiv
organisation. Antalet sökande till
enheten, fortsatte att öka under år
2013 och ytterligare kommuner i
vårt samverkansområde slöt avtal
med förbundet, om att erbjuda
elever studieplatser.
Antalet antagna till aspergerenheten var sju elever läsåret

2012/13 och läsåret 2013/14 ökade
antalet antagna elever till fjorton.
I samband med förbundets
organisationsöversyn, som antogs av
styrelsen i april 2013, beslutades att
aspergenheten även i fortsättningen skall tillhöra Stagneliusskolan.
Enheten har under året målmedvetet
arbetat för ökad samverkan med
Stagneliusskolans övriga verksamhet,
vad det gäller vissa stödfunktioner
och för ett resurseffektivt samutnyttjande av kompetenser mellan
enheterna.
Målet är uppnått.
Identifiera och erbjuda utbildningsinsatser för
den ungdomsgrupp i åldern 16-20 år som idag
befinner sig utanför skolans värld eller som ej har
lyckats i den traditionella skolan.
Under året har inflödet av elever till
Introduktionsprogrammets språkintroduktion (IMSPR), på Lars Kaggskolan varit rekordstort. Att under
dessa omständigheter anpassa
organisationen och tillförsäkra
undervisningsverksamhet av
god kvalitet har inneburit en stor
utmaning för personalen, både för
lärare och för övriga. Vid årets slut
hade 15 elever klarat d-kursnivån
av svenska för invandrare (SFI) och
kunde fortsätta till Jenny Nyströmsskolan för vidare studier inom
IMSPR.
För att höja kvaliteten och därmed måluppfyllelsen inom Introduktionsprogrammet individuellt
alternativ (IMIND), har ett konstruktivt arbete bedrivits under höstterminen genom att bland annat
skapa rutiner för elevstöd och
motiverande insatser. I förlängningen skall detta leda till högre
närvaro och förbättrade resultat för
eleverna.
Inom yrkesintroduktionen på
Introduktionsprogrammet (IMYRK),
bedrevs utbildning inom tre inriktningar, Barn och fritid, Restaurang
och livsmedel och Fordon.
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Samtliga lärare inom introduktionsprogrammen genomförde under
året en gemensam kompetensutvecklingsdag för nätverksbyggande
och utbyte av erfarenheter.
Vidare genomfördes ett möte
mellan personalen inom IM och
gymnasiesärskolan för att diskutera
framtida beröringsytor.
Navigatorskolan, ett IMIND alternativ som startade sin verksamhet
i januari 2013, har visat sig vara en
värdefull möjlighet för vissa elever.
Navigatorskolan är ett treårigt samverkansprojekt med Samordningsförbundet i Kalmar län och Kalmar
kommun där upp till tolv elever i en
trygg miljö med fasta ramar utöver
sina ämnesstudier på egen nivå
också får träning inom en rad olika
praktiska områden som matlagning, snickeri och friluftsliv. P
rojektet har så här långt varit framgångsrikt eftersom berörda elever
utan detta alternativ sannolikt
skulle ha stått utanför skolan.
Plug In är ett nationellt utvecklingsprojekt med fokus på ungdomar
som inte fullföljer en gymnasieutbildning. Sveriges Kommuner och

Landsting (SKL) är den nationella
samordnare där Europeiska socialfonden finansierar projektet till
hälften och medverkande kommuner den andra hälften. Kalmarsunds
gymnasieförbunds del i projektet
kallas ”coaching för framtiden” och
innebär att en ungdomscoach har
anställts för att, i nära samarbete
med kommunens KIA-samordnare
(Det Kommunala Informationsansvaret), arbeta med ungdomar
som har hoppat av gymnasieskolan
med målet att få tillbaka dessa i
sysselsättning. Ungdomscoachen
söker aktivt upp de ungdomar,
16-20 år gamla, som ingår i det
kommunala informationsansvaret
och erbjuder råd och hjälp av olika
slag. Projektet har lett till att ett antal ungdomar nu är tillbaka i skolan
varav några i Navigatorskolan. Andra
har en praktikplats i väntan på att
återuppta sina gymnasiestudier till
hösten.

Delta i kartläggning av kommunens och landstingets insatser för barn och ungdomar som har,
eller riskerar att få, psykisk ohälsa
Förbundet har deltagit i en
workshop, inom PSYNK-Kalmar, vid
framtagande av kartläggningen av
förbundets, Kalmar kommuns och
Landstinget i Kalmar läns insatser.
Kartläggningen har legat till grund
för en gemensam webbportal där
medborgare och professionella kan
hitta information om och kontaktuppgifter till olika aktörer inom
området psykisk ohälsa. Webbportalen finns länkad på varje
skolas hemsida. Projektet har också
lett fram till ytterligare förslag
på ett antal förbättringsåtgärder.
Framtagande av kommunikationsplan, utbildningsinsatser, sekretess,
PRIO, SIP, föräldrastödsprogram,
genomgång/rensning av befintliga
överenskommelser mm. Projektet
har också initierat framtagande av
samverkansdokument mellan
skola-BUP och socialförvaltning-BUP.
Förbundets ordförande, förbundschef och administrativa chef har
ingått i projektets styrgrupp.
Styrgruppen beslutade under
septembermötet att den fortsatta
styrningen för PSYNK Kalmar ligger
på tjänstemannanivå med återrapportering till politiken.
Förbundets representant är administrativa chefen.
Målet är uppnått

Digital kompetens

Elevers digitala kompetens ska höjas och digitala
klyftor därmed suddas ut. Varje elev ska erhålla en
personlig dator i samband med skolstart i årskurs 1.
Satsningen på projekt Digital
kompetens har bidragit till att höja
den digitala kompetensen hos
elever. Ökad lust och engagemang
har bidragit till ökat stöd för arbetet
mot uppfyllelse av kunskapsmål
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och kvalité. Elever och lärare har
utrustats med tidsenliga IT-redskap
till stöd för studier och pedagogiskt
arbete. Hösten 2013 har alla elever på förbundets gymnasieskolor
tidsenliga digitala verktyg. Grunden
är lagd som möjliggör fortsatta
pedagogiska utvecklingsinsatser,
där en förskjutning av fokus under
2013 har förstärkts från teknik till
pedagogik. Elever har med stort
engagemang tagit till sig nya
arbetssätt med en höjd digital kompetens som drivkraft och resultat.
Projektet innebär ett omfattande
systemskifte, där elever nu möts av
en aktiv IT-miljö med ökade rättigheter och skyldigheter, bland annat
har de rättigheter att installera vad
de önskar på datorn inom ramen
för gällande lagstiftning- och upphovsrättsliga regler. Under 2013 har
en gemensam molnbaserad plattform etablerats för samtliga Kalmarsunds gymnasieförbunds enheter.
Detta möjliggör ett tidsenligt
arbetssätt för bland annat digitalt
samarbete med vilket eleverna
stärker sin digitala kompetens.
Vissa elever har rekryterats till att bli
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så kallade Digitala coacher. Denna
grupp utgör under IKT-pedagogernas ledning, en värdefull resurs som
hjälper andra elever och personal
samtidigt som de stärker sin egen
digitala kompetens. Digitala coacher
är också en värdefull utbildningsresurs i samband med utlämning av
personliga datorer till nya elever i
samband med skolstarten 2013.
Tidigare digitala klyftor mellan
elever i Kalmarsunds gymnasieförbund har eliminerats, då alla
gymnasieungdomar har likvärdiga
förutsättningar. Berörda elever har
nu också jämlika förutsättningar med
elever i andra skolor inom regionen
som har personliga datorer. Elever
som går vidare till högre studier,
kommer ha minst samma digitala
kompetens som elever från andra
orter och skolor.
Elever vid Introduktionsprogrammet har likvärdiga förutsättningar som
andra elever. Satsningen på denna
målgrupp har påtalats som oerhörd
positiv för berörda elevers utveckling
och gör att digitala klyftor motverkas.
Under senvåren 2013 infördes
personliga digitala redskap till

elever inom gymnasiesärskolan.
Dessa satsningar har också mötts
av mycket positivt gensvar och har
i sig bidragit till höjd digital kompetens för berörda elever och eliminering av digitala klyftor.
Våren 2013 ökades insatser riktade
till vuxenutbildningen, bland annat
utrustades personalen med samma
redskap som övrig personal i förbundet. En grund lades för fortsatt
långsiktigt pedagogisk utvecklingsarbete. Under 2013 har IKTpedagogerna erbjudit fortsatta
insatser för att stärka den digitala
kompetensen där vuxenutbildningen har ägnats mer resurser än
tidigare.
Gymnasieförbundets samtliga
skolenheter omfattas därmed av
den pedagogiska satsningen.
Sammanfattningsvis har elevernas digitala kompetens ökat, de
digitala klyftorna har eliminerats
bland annat genom att eleverna har
utrustats med personliga elevdatorer där arbete med digitala
redskap utgör ett naturligt inslag i
undervisningen.
Målet är uppnått.
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Lärarnas digitala kompetens ska stärkas. Varje
enhet ska ha tillgång till IKT-pedagog som stöd för
det pedagogiska IT-användandet.
I samband med den inledande
satsningen under 2012 och 2013
ägnades stor del av kompetensutveckling till största del kretsat kring
IKT (informations- och kommunikationsteknik) i samarbete med LIN
Education. Kompetensutvecklingen
planerades inledningsvis i fyra spår;
lärare, elever, IKT-pedagoger och
rektorer för att sedan utmynna i
kompetensutveckling som IKTpedagogerna företrädesvis håller i.
Lärares digitala kompetens har
utöver kompetensutveckling också
stärkts genom att projektet har
bidragit med en modern, stimulerande arbetsmiljö att arbeta
utifrån. Detta ger likvärdiga förutsättningar för en utveckling av det
pedagogiska arbetet tillsammans
med eleverna. Det öppnar upp nya
möjligheter till kunskapsinhämtning samtidigt som det ger
eleverna ökad tillgång till alternativa former att redovisa sina
kunskaper. Den digitala tekniken
öppnar upp för ett mer verklighetsanknutet sätt att arbeta.
IKT-pedagogerna fungerar dels
som en gemensam resurs i
Kalmarsunds gymnasieförbund,
men också som lokalt stöd på
respektive enhet. IKT-pedagogerna
har dels genomfört uppskattade
förbundsgemensamma stödinsatser, dels har de erbjudit lokal närhet
på respektive enhet.
IKT-pedagogernas närvaro är en
av andra avgörande faktorer för
projektets framgång.
IKT-pedagogerna har blivit en
synlig resurs och deras funktion har
som planerat intagit en alltmer betydande roll, med uppgifter enligt
följande:
• Stötta enskilda lärare i användande

av digitala verktyg.
• Stötta grupper av lärare i deras
samverkan i undervisningen.
• Hålla utbildningar på de olika
enheterna, “hands-on”.
• Belysa det pedagogiska perspektivet vid användande av den digitala tekniken.
• Övergripande planering för
Kalmarsunds gymnasieförbunds
kompetensutveckling inom området Digital kompetens.
Målet är uppnått.
Under genomförandet av satsningen digital kompetens, ska en så kallad följeforskning bedrivas i
samarbete med universitetet.
Under hösten 2012 inleddes samverkan med Linnéuniversitetet för
att genom följeforskning finna
gemensamma beröringspunkter
mellan forskningen och det
pedagogiska arbetet. Samarbetet
har under 2013 fortgått mellan
representanter från Linnéuniversitet och förbundschef, lärare
samt IKT-pedagoger från Kalmarsunds gymnasieförbund. Det börjar
nu utkristallisera sig en form för
följdforskning med ämnesdidaktisk
inriktning mot det naturvetenskapliga området, men det kommer
även att leda till generaliserbara
kunskaper som kommer ut ur detta
samarbete. Detta med syfte bland
annat att stärka lärarnas digitala
kompetens.
Målet är uppnått.
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Ekonomi i balans

Kalmarsunds gymnasieförbunds investeringar ska
självfinansieras.
Definition: Gymnasieförbundet ska finansiera
investeringar med egna medel (resultat +
avskrivningar + förändring av pensionsskulden)
Målet bedöms över en fem års period (det aktuella
budgetåret och de fyra senaste bokslutsåren)
Kalmarsunds gymnasieförbund har
ett ekonomiskt mål att självfinansiera
sina investeringar till 100 procent sett
över en period om fem år (nuvarande
bokslut och fyra år bakåt). Resultat
och avskrivningar ger ett utrymme
för investeringar på 57 mkr. Målet
är därmed uppnått då förbundet
har en investeringsvolym på
18,5 mkr under femårsperioden.
Målet är uppnått.
Andel elever (av medlemskommunernas elever)
som studerar vid skolorna inom Kalmarsunds
gymnasieförbund ska uppgå till minst 70 %.
De två tidigare mätningarna visar
på att andelen elever som studerar
vid skolorna inom Kalmarsunds
gymnasieförbund var fördelat lika
mellan könen. De program som
ligger under utsatt mål är EE, FT,
HA, HV, IMPRO och IMYRK9. När det
gäller HR, HT och RL9går över 90
procent av förbundets ungdomar
i våra egna skolor. Samma höga
siffror gäller för IMIND och IMSPR9.
Målet är uppnått -75 %, (män 74 % och
kvinnor 76 %).
Ett vårdcollege ska inrättas inom Kalmarsunds
gymnasieförbund under planeringsperioden
2012-2015
Under 2012 genomfördes en förstudie kring Vård- och omsorgscollege där en rapport presenterades för styrelsen. Rapporten
föregicks av en omvärldsanalys och
ett antal studiebesök. En projekttjänst motsvarande 25 procent
arbetade med förstudien under
våren 2012 som innehöll förslag till
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organisationsskiss och vilka kriterier
en ansökan bör svara upp till. Mot
bakgrund av förstudien och dess
innehåll, beslutade styrelsen att
förbundet skulle ta initiativ till en
fördjupad utredning i samverkan
med Regionförbundet i Kalmar Län
och eventuella andra aktörer. Under
2013 har kontakter tagits med såväl
Regionförbundet, som kringliggande kommuner i Region Syd
(Oskarshamn, Nybro, Mönsterås,
Högsby, Borgholm, Mörbylånga,
Kalmar, Torsås). Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på
regional och lokal nivå mellan olika
utbildningsanordnare men också
arbets-livet inom vård och omsorg.
Intresset från kommunerna i södra
Kalmar län är svagt och Regionförbundet i Kalmar län kan inte ta
på sig ett projektägarskap utan
enbart ge ett finansiellt stöd för
etablering av Vård- och Omsorgscollege. Regionförbundet har
beslutat att bidra med ett finansiellt
stöd till Västerviks kommun, som
just nu gör en förstudie i norra
länsdelen.
Utifrån de ekonomiska förutsättningarna som gymnasieförbundet har under planerings-

perioden, med målet om en
ekonomi i balans, krävs en regional
satsning på ett vård- och omsorgscollege för ett effektivt resursutnyttjande. Förutsättningarna för
att gymnasieförbundet själva skall
driva och äga frågan om ett Vårdoch Omsorgscollege är mycket
små, varför målet bör utgå i 2014
års budget.
Målet är avslutat och ej uppnått.
Förbundets enheter ska inspireras till att
nyskapande tankar och idéer sprids med syfte att
utveckla enheterna och dess verksamhet.
Under 2013 beviljades medel för
1 836 tkr ur verksamhetsfonden. Av
de 46 projektansökningar som kom
in, var det 36 av dem som beviljades
medel helt eller delvis. Lars Kaggskolan (13 projekt) tätt följd av Jenny
Nyströmsskolan (9 projekt) och Stagneliusskolan (8 projekt) var de skolor
som fick flest ansökningar beviljade.
Det är en bred spännvidd vad gäller
innehåll och inriktning för de olika
projekten. Några beröringspunkter för flera av projekten är
dock betoning på matematik,
koppling till datorn som hjälpmedel, elevutbyte med skolor i
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andra länder och marknadsföring
av utbildningar och skolor. De
enskilt största beviljade posterna
har gått till ”Öka antalet sökande”
Ölands Gymnasium, ”Marknadsföra
Riksrekryterande Estetiska programmet” på Stage4You,
”Rättningspool 2013” på Lars Kaggskolan och ”Det nya pedagogiska
rummet” på Jenny Nyströmsskolan.
Några andra exempel på projekt
som har beviljats medel är:
• Datorstöd inom Kemi och biologi
(LK)
• Produktionscell (LK)
• Utbytesprojekt Otto Hahn
Geesthacht – Euronet (ST)
• Teknikstöd för vuxenstuderande
(AW)
• Yrkesmentorskapets utveckling i
ES bild och form (JN)
• *teket - variant på skolbibliotek
(S4Y)
• Mod - ett projekt där vi arbetar
med kultur och värdegrundsfrågor
(LK)
• Radion som öppen läroresurs och
ljud som redovisningsform (ST)
• Inte bara en dator (JN)
• Resan till Polen (ST)
Flertalet av projekten har lämnat
spår i den befintliga verksamheten
och lever vidare. Verksamhetsutvecklingsfonden verkar inspirerande i verksamheten och ger
skolorna en möjlighet att uppmuntra
nyskapande tankar och idéer.
Målet är uppnått.
Axel Weüdelskolans framtida organisation
ska stärkas
Med utgångspunkt i PwCs genomlysning och rådgivningsrapport av
verksamheterna på Axel Weüdelskolan (AW), samt mot bakgrund
av styrelsens krav på en ekonomi i
balans, är målet att stärka skolans
framtida organisation. Enheten har

haft täta rektorsbyten de senaste två
åren och den psykosociala arbetsmiljön påtalar behovet av en stabil
och kontinuerlig organisation.
En ny ledningsorganisation har
därför införts vid AW under 2013
med målet att få ett ”hållbart
ledarskap över tid”. Enheten har
förstärkts med ytterligare en rektor
och skolan är nu indelad i två
skolenheter med en skolområdeschef som är huvudansvarig för
skolans verksamhet. Till enheten
har även knutits en controller och
en kvalitetsutvecklare, som skall
kvalitetssäkra det systematiska
förbättringsarbetet, inom såväl
ekonomi som övriga resultat.
Dialogen med Styrelsen för vuxenutbildningen samt Kunskapsnavet
är fortsatt goda, vilket är en förutsättning för att få en ekonomi i
balans. Det ekonomiska resultatet
för AW var negativt för år 2013, men
budgeten är förstärkt inför
kommande verksamhetsår.
Målet är uppnått.
Parallella utbildningar inom förbundet
ska minska.
Två parallella utbildningar har
lagts ner. Det är Byggprogrammet
studiegång gymnasielärling och
Samhällsvetenskapsprogrammet
profil Räddning och säkerhet
vid Stage4You Academy i Torsås.
Utbildningarna erbjuds nu inom
respektive program på Stagneliusskolan och Lars Kaggskolan.
Målet är uppnått.

SFI yrkesutveckling

Kalmarsunds gymnasieförbund skall vara
bättre än genomsnittet för jämförelsekommunerna inom kvalitetsnätverket 3KVH.
Andel studerande som slutför påbörjade kurser i
svenska för invandrare (SFI) ska vara minst 41 %.
Inom Kalmarsunds gymnasie-

förbund var det 96 procent av
männen och 86 procent av kvinnor
som slutförde påbörjade kurser i
SFI. För hela Sverige var det år 2012,
38 procent som slutförde påbörjade kurser i SFI.
Målet är uppnått.
Närvaron i SFI-undervisningen för vuxna ska
uppgå till minst 80 %.
Enligt redovisningen i elevregistreringssystemet uppgår
procenten till 86.
Målet är uppnått.
Av det totala antalet SFI-vuxenstuderande ska
antalet som arbetar med meritportfölj uppgå till
minst 80 %.
Arbetet med en meritportfölj för
SFI-vuxenstuderande har varit
framgångsrikt. Av det totala antalet
studerande har alla SFIstuderanden, 100 procent, arbetat
med sin meritportfölj.
Målet är uppnått.
Av det totala antalet SFI-vuxenstuderande ska
antalet som deltar i yrkesinriktad praktik uppgå
till minst 75 %.
Språkpraktik är en del i SFI:s
verksamhet där huvudsyftet för
eleven är att utveckla det
svenska vardagsspråket, få en
inblick i svenskt arbetsliv och vara
del i en social gemenskap – att få
finnas med i ett sammanhang på en
arbetsplats. Målet är en språkpraktik
med god kvalitet för varje enskild
individ. Varje elev kartläggs, där tidigare yrkeserfarenheter, intresseområden och tankar om framtiden
ligger till grund för arbetet.
Under 2013 har 75 elever varit
ute i språkpraktik som praktiksamordnaren inom SFI har ordnat.
Det totala antalet SFI-studeranden
var 288 elever. Andelen som
deltagit i yrkesinriktad praktik är
därmed 26 procent.
2012 var det 46 elever som var
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ute i språkpraktik och 2011 var
det 29 elever. Av de 75 elever som
hade praktik 2013 har 21 fått arbete.
Vidare har 29 elever av de 75 tillhört
etableringen. Målet att 75 procent
av samtliga SFI-studeranden ska
delta i yrkesinriktad praktik men SFI
uppmätte för år 2013 26 procent.
Målet är ej uppnått.
Minst 50 % av SFI-vuxenstuderanden som deltar i
yrkesinriktad praktik har en praktikplats kopplad
till den studerandes tidigare intresseområde och/
eller tidigare yrkeserfarenhet:
Språkpraktiken anpassas och
skräddarsys för varje elev utifrån
individens behov och arbetsplatsernas möjlighet att ta emot.
Redan från början finns en tanke
om språkpraktik i flera led, där det
kan länkas vidare till instegsjobb/
sommarjobb/timanställningar och
så vidare. En bra matchning är a
och o för långsiktighet och hållbara
lösningar. En viktig del i det arbetet
är att skapa långsiktiga och hållbara
samverkansformer med företag och
offentliga arbetsplatser som kan
erbjuda praktikplatser till förbundets
SFI-studerande.
90 procent av eleverna som deltagit
i yrkesinriktad praktik, har en praktikplats kopplad till intresseområde och/
eller tidigare erfarenheter.
Målet är uppnått.
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Kvaliteten, måluppfyllelsen och flexibiliteten inom
SFI-undervisningen ska öka.
Kvaliteten, måluppfyllelsen och
flexibiliteten har ökat. Den studerande erbjuds möjlighet att studera
förmiddag, eftermiddag eller kvällstid. Vidare anpassas utbildningen så
att eleverna har möjlighet att kombinera SFI med andra utbildningar,
arbete och föräldraledighet. Ett nära
samarbete har utvecklats mellan
lärare och praktiksamordnare där de
samtalar kring den mest gynnsamma miljön för själva lärandet.
Ibland kommer det igång bäst
hos eleven genom att ha basen i
språkpraktik i stället för vid skolbänken. Därutöver har samarbetet
utvecklats med en rad olika aktörer;
Arbetsförmedlingen, lotsar och
kompletterande aktörer, Invandrarservice, Försörjningsstöd, företag,
Eductus, Folkuniversitetet och inte
minst goda relationer med förvaltningar och bolag inom kommunen.
Vidare har enheterna utvecklat ett
löpande intag istället för enbart fasta
intag, och minskat avståndet mellan
SFI och grundläggande vuxenutbildning, vilket gör det lättare för
eleverna att komma vidare i sina
studier.

Förbundsledningen har redovisat
uppdraget kring nuvarande SFI
undervisning och belyst frågan om
undervisningen ska läggas ut på
entreprenad.
Målet är uppnått.

Jämställdhet

En ökad jämställdhet inom Kalmarsund gymnasieförbund.
SKL: s fyraåriga program för
Hållbar Jämställdhet avslutades
under hösten 2013. Målet för projektet har varit att ”skapa en genusmedveten organisation och verksamhet som ska vara jämställdhetsintegrerad såväl externt och
internt”. Syftet har varit att skapa
ett systematiskt och metodiskt,
kontinuerligt och uppföljningsbart jämställdhetsarbete inom
ramen för ordinarie verksamhet
så att jämställdhet blir en naturlig
del i planering av verksamheten, i
beslutsunderlag och i bemötande.
Visionen är att ”Kalmarsunds
gymnasieförbund är en jämställd
organisation vilket skapar en
attraktiv och effektiv verksamhet,
där makt och resurser är jämnt
fördelade mellan pojkar och flickor,
kvinnor och män”.
Genus och jämställdhetsfrågor
har lyfts in i centrala förvaltningsprocesser, integrerats i verksamhetsledningssystem och bakats
in i det ordinarie kvalitetsarbetet
med mål och budgetuppföljning.
Förbundet har en långsiktigt plan
för jämställdhetsintegrering (prioriterade budgetmål och uppdrag till
verksamheten) med rutiner för
jämställdhetsanalyser och uppföljning via könsuppdelad statistik,
nyckeltal. Ansvar, roller och stödfunktioner (t.ex. håjjare) har förtydligats i program för ”together”
vilket säkrar ett kontinuerligt arbete
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med jämställdhetsintegrering. Ett
pris kommer att instiftas som blir ett
sätt att uppmuntra arbetet med att
nå ökad jämställdhet. Viktigt framöver är att på alla nivåer i verksamheten efterfråga jämställdhetsanalyser och jämställda effekter.
Arbetet med Hållbar Jämställdhet
i Kalmarsunds gymnasieförbund
har nu gått från medvetenhet till
handling och visar på många
konkreta verksamhetsförbättringar.
• Ökad kunskap om bemötande via
utbildningsinslag.
• Uppmärksammar diskriminering
och våld med hjälp av framtagna
redskap (rutiner, stödmaterial och
checklistor).
• Kartläggning av betygsstatistik/
måluppfyllelse, via ämneslag, i
kombination med frånvarostatistik.
• Analysseminarium och processhandledning gentemot nätverk och
chefer/rektorer samt kvalitetsansvariga controllers.
• Handlingsplan och verktyg för

analys och uppföljning/åtgärder
av betygstatistik har tagits fram.
Resurser (0,5 mkr) har avsatts till
en rättningspool i syfte att uppnå
en högre rättsäker och likvärdig
bedömning. Ett pilotprojekt har
genomförts kring avpersonifierade
kunskapskontroller/nationella prov
och det finns planer på att implementera erfarenheterna.
• Utbildning och processhandledning via ”Machofabriken”
för nätverk i genusmedveten
pedagogik. Håjjare använder
Machofabrikens material inom
ramen för normkritisk pedagogik i
sina kurser.
• Arbetsplan framtagen för ”Genussmart studie och yrkesvägledning”
samt utbildning för alla studie-, och
yrkesvägledare i Kalmar kommun
och i gymnasieförbundet.
• Killar och tjejer, som gjort könsbrytande val, engageras i ex. infosatsningar gentemot grundskola.
Aktiviteter för stöd till ”könsbrytare”
genomförs t.ex. på teknik, bygg/
fordon/el.

• Utbildning/processhandledning för
nätverk, rektorer kring genusmedveten infosatsningar/
marknadsföring. Genusmedvetna
infosatsningar ex. gymnasiemässan,
utbildningskatalog, hemsidan är
genomförda.
• Verktyg/rutiner/handlingsplan, för
att programlag/arbetslag aktivt ska
kunna arbeta med att motverka ”specifika programkulturer”,
är framtagna och implementerade.
• Det finns en ökad acceptans för
jämställdhetsfrågor och ses numera
som självklara frågor i verksamheten. Varje enhet har specifika
jämställdhetsmål med handlingsplan.
• En högre medvetenhet om förbundets personalsammansättningar
i de olika yrkesgrupperna. Vilket
blev tydligt vid rekryteringen av nya
medarbetare till den nya organisationen.
• Genus och jämställdhetsfrågor
integreras i undervisningen i högre
grad idag än före 2008.
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• Varje ungdomsgymnasium har
handlingsplan för ett normkritiskt
sex och samlevnadsprogram och/
eller värdegrundsprogram, varje
enhet gör varje läsår en genusstrategi där det framgår vilka
aktiviteter som ska genomföras
inom ramen för vilken kurs. Varje
arbetslag har redskap och stöd för
normkritisk och genusmedveten
pedagogik.
• Ett uppehållsrum på en skola observerades och analyserades som
att inte vara jämställt. Uppehållsrummet möblerades om för att
bryta maktordningar och könskodade rörelsemönster. Effekten blev
ett mer jämställt rörelsemönster.
• En kartläggning av frånvaro på
Idrott och hälsa visade att tjejerna
hade hög frånvaro på timmarna.
Det fanns motstånd hos tjejerna att
delta på Idrott och hälsalektionerna.
Rektor och lärare förändrade innehållet på lektionspassen i riktning
mot hälsa, skapade individuella
planer som var kopplade till viktoch rökavvänjning vilket ledde till
högre närvaro och förbättrad hälsa.
• En genusanalys av utbildningskatalogen identifierade att presentationen av utbildningarna förstärkte
bilden av ”könskodade program”. En
checklista och rutin arbetades fram
och jämställdhet integrerades i processen med att ta fram utbildningskatalog. Effekten blev en mer
nyanserad bild av våra program
utifrån genus.
Målet är uppnått.

En skola på vetenskaplig
grund

Undervisningen ska i högre utsträckning vila på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Antalet forskarutbildade lärare ska öka.
Under planeringsperioden har styrelsen avsatt medel till två doktorander
inom ramen för forskarskolor kring
yrkesämnenas didaktik. Avsikten
med forskarskolan är att stärka
den praxisnära didaktiska forskningen kring olika skolämnen. Den
övergripande ambitionen är att
erbjuda en forskarutbildning av
hög kvalitet som kan utgöra ett
nationellt nav för ämnesdidaktisk
kunskapsutveckling inom ämnet.
Lärarna kombinerar forskarstudierna, med att undervisa på deltid. De
forskarutbildade lärarna ska utöver
undervisning kunna sprida ämneskunskaper till andra lärare och/
eller bedriva forskning som gynnar
undervisningen
Satsningen skall ses som ett led i
att kompetensutveckla lärarna och,
i förlängningen, stärka elevernas
kunskaper. De forskarutbildade
lärarna förutsätts på så sätt kunna
bidra till förbundets och skolans
utveckling. Därutöver har styrelsen
anslagit medel till följeforskning
”digital kompetens” där förbundet
nu har två doktorandet som forskar
inom IKT kopplat till autenciteten
inom naturkunskap. Denna forskning startade upp i augusti 2013,
tillsammans med Linnéuniversitetet;
Institutionen för naturvetenskap i
Kalmar samt Institutionen för
medieteknik i Växjö.
Undervisningen vilar således på en
högre vetenskaplig grund.
Målet är uppnått.
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Stimulera yrkesskickliga lärare att kunna göra
karriär inom läraryrket.
Kalmarsunds gymnasieförbund
har under 2013 beslutat erbjuda
de lärare inom förbundet som vill
visa särskild yrkesskicklighet och
utveckla sin praktik möjligheten att
ansöka om deltagande i ett kraftfullt meriteringsprogram för lärare
– Aretemeriterad.
Meriteringsprogrammet Arete
bygger på sju aspekter av yrkesskicklighet och under meriteringsprocessen, kommer 15 lärare
i förbundet att bygga upp en
”meritportfölj” som bevisar deras
yrkesskicklighet.
I portföljen samlar de dokument
som kommer att bedömas inom
fyra olika bedömningsområden,
nämligen:
• Kunskapsresultat
• Undervisning och lärande
• Elevens perspektiv
• Värnar alla elevers rätt till god
undervisning
Meritportföljen kommer att bedömas av oberoende examinatorer
som avgör om läraren lyckats visa
tillräcklig skicklighet inom bedömningsområdena. Grunden är
därmed lagd, för att möjliggöra
för särskilt yrkesskickliga lärare, att
göra en karriär där man inte slutar
att undervisa.
Målet är uppnått.

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse

Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen
(2010:659), PSL, att gälla. Enligt den nya lagen ska
vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i
en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska skrivas
senast den 1 mars varje år. Rutin för patientsäkerhetsarbetet inom Kalmarsunds gymnasieförbund finns
dokumenterad i verksamhetsplan för skolhälsovården.

och bettfysiologi, journalhanteringssystem, könsstympning, vikt- och längdutveckling, information om
anorexi och självskade- beteende. Skolsköterskorna har
dessutom deltagit i 2 dagars skolsköterskekongress
och vårdförbundets inspirationsdag för skolhälsovården i länet. Skolhälsovården har deltagit i länsövergripande träff med BUP samt 2 utvecklingsdagar tillsammans med grundskolan med temat ”Kvalitetsutveckling och utveckling av hälsosamtalen”. Skolsköterskorna har regelbunden handledning av legitimerad psykolog.
Elever och närstående involveras i patientsäkerhetsarbetet genom samråd vid akuta ärenden där medgivande alltid krävs från vårdnadshavare/myndig elev
vid planering och genomförande av åtgärder. Dialog
förs med vårdnadshavare/myndig elev, rektor och
övrig elevhälsa vid enskilda elevärenden.

Rapportering av risker, tillbud och negativa händelser
är en stående punkt på dagordning i skolhälsovårdens
yrkesnätverk som träffas 1 ggr/månad. Under året har
det inte inkommit någon avvikelserapport vilket tyder
på att förbundet har kvalitetssäkrade rutiner vad gäller
skolhälsovården. Den verksamhetsspecifika metodboken revideras löpande för att överensstämma med
aktuell lagstiftning och underlätta i det dagliga arbetet. En länsövergripande metodbok är nu framtagen
och tillgänglig för förbudets skolhälsovård.

Samtliga mål i verksamhetsplanen är uppnådda.

Under året har en vaccinationsmottagning startats upp för asyl- och flyktingbarn/
ungdomar som inte genomgått det nationella
vaccinationsprogrammet. Vaccinationsmottagningen
har varit öppen 2 ggr/månad. Rutiner för säker
hantering har tagits fram. Förberedelsetiden har
beräknats till 2,5 tim/elev inklusive läkarordination,
klassinformation med tolk, kallelse av elev, skriftligt
godkännande samt genomförande av vaccination och
dokumentation i PMO och Svevac. Under 2013 har ca
80 elever blivit vaccinerade, ungefär 150 vaccinationer.

Skolsköterskorna inom Kalmarsunds gymnasieförbund dokumenterar på ett
enhetligt och likvärdigt sätt i hälsojournalerna.
Målet är uppnått.

Antalet genomförda hälsobesök ska uppgå till 75 %.
Kalmarsunds gymnasieförbunds antal hälsobesök uppgick under år 2013 till 90 procent.
Målet är uppnått.
En väl fungerande dialog mellan skolhälsovården, rektor och övriga i elevhälsan, samt elever och vårdnadshavare.
Målet är uppnått.

All personal inom skolhälsovården har adekvat utbildning och arbetar utifrån vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet. Alla skolsköterskorna har utöver
grundutbildning en specialisering för arbete inom
skolan inklusive vaccinationsbehörighet. Skolhälsovårdens nätverksträffar har innehållit fortbildningsinsatser inom allergi, hörsel, ögon, specialisttandläkare
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Antal anställda

Antalet anställda i Kalmarsunds gymnasieförbund har
minskat totalt sett över den senaste treårsperioden
vilket till stor del beror på de minskade elevkullarna.
Den 31 december 2013 var 568 medarbetare
månadsanställda i Kalmarsunds gymnasieförbund,
vilket innebar en minskning med 34 medarbetare
jämfört med föregående år. Med månadsanställd
menas både tillsvidare- och visstidsanställd (vikarier,
allmän visstidsanställning) med månadslön.

Det största antalet timavlönade omräknade till årsarbetare är kvinnor inom åldersgruppen 30-49 år.
Den totala genomsnittliga sysselsättningsgraden för
tillsvidareanställd personal var vid årsskiftet 95,8 procent av heltidsmåttet. En minskning med 0,4 procentenheter sedan föregående års mätning. Uppdelat per
kön var den genomsnittliga sysselsättningsgraden 95,8
procent för både kvinnor och män.
Medelåldern för förbundets tillsvidareanställda var vid
årsskiftet 48,2 år.
Åldersstruktur
Antalet tillsvidareanställda inom respektive åldersgrupp är förhållandevis konstant jämfört med föregående år. En majoritet av medarbetarna befinner sig
i åldersgruppen 30-49 (49,4 procent). Medarbetare
under 29 år utgör 2,2 procent av förbundets tillsvidareanställda. Inom gruppen 50-67 år återfinns 48,4
procent och av dessa har 1,6 procent uppnått åldern
65 och 66 år.

Av medarbetarna var 512 tillsvidareanställda, vilket
var 90,1 procent av de månadsanställda. År 2012 var
motsvarande siffra 87,5 procent, vilket innebar att
andelen tillsvidareanställda medarbetare har ökat med
2,6 procentenheter.
Kalmarsunds gymnasieförbund är fortfarande en
kvinnodominerad arbetsplats med 36,4 procent män.
Av förbundets tillsvidareanställda är 63,7 procent
kvinnor, vilket innebär en ökning med 1,8 procentenheter sedan föregående år.
Begreppet årsarbetare avser tillsvidare- och visstidsanställdas sysselsättningsgrad som summeras och
omräknas till heltidstjänster. Vid årsskiftet fanns 535,7
årsarbetare inom förbundet.
Antal visstidsanställda uppgick totalt till 56 medarbetare
vid årets slut vilket är en minskning med 19 medarbetare i
jämförelse med föregående år vid samma tidpunkt.
Antalet arbetstimmar utförda av timavlönade medarbetare under 2013 motsvarar 13,2 årsbetare. En ökning
med 1,8 årsarbetare i jämförelse med 2012.
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Den största ökningen syns i gruppen 30-49 år.
Medarbetare som har uppnått åldern 60+ utgör 15,2
procent av de tillsvidareanställda år 2013, vilket är en
liten minskning med 0,7 procentenheter från föregående år.

Personalomsättning

Personalomsättningen för Kalmarsunds gymnasieförbund var under år 2013 5,6 procent, vilket var en
minskning med 0,1 procentenhet jämfört med 2012.
Personalomsättningen för kvinnor var 2,9 procent och
för män 2,7 procent. Med personalomsättning menas
antalet tillsvidareanställda som har avslutat
anställningen inom förbundet i förhållande till medeltal antal medarbetare inom förbundet under perioden
januari-december 2013.
Pensionsavgångar
Under perioden 2013 till 2017 beräknas 60 medarbetare (11,7 procent) av förbundets nuvarande
tillsvidareanställda medarbetare att avgå med pension
(65 år). Med den rörliga pensionsålder mellan 61 och
67 år som gäller idag är det svårt att exakt förutse hur
många som framgent kommer att avgå kommande år.
Tendensen är att allt fler väljer att gå kvar efter 65 år,
samtidigt som flera väljer att sluta vid ca 63 år.
Prognosen är baserad på avgång vid 65 års ålder.

Personalförhållanden

Det är främst kategorierna lärare Ma/NO, lärare Sv/
Språk och lärare OP omvårdnadsprogrammet som har
störst pensionsavgångar.
Under det gångna året har 29 medarbetare lämnat
förbundet genom pensionsavgång och egen begäran,
samtidigt som 32 tjänster har utlysts externt under
samma år. Det tyder på en rörlighet inom förbundet
som inte endast beror på pensionsavgångar utan även
att t.ex. nya tjänster tillkommer.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron 2013 har ökat med 0,8 procentenheter i förhållande till föregående år. Kvinnornas
sjukfrånvaro följer samma mönster som innebär en
ökning med 1,3 procentenheter. Den högsta sjukfrånvaron är i åldersgruppen 50 år och äldre (4,08 procent).
Motsatt förhållande gäller sjukfrånvaro för medarbetare
i åldersgruppen 29 år och yngre, där sjukfrånvaron har
minskat med 1,1 procentenhet (0,9 procent) sedan
föregående år.

finns inte. Det är kvinnorna som står för den största
delen av ökningen. Samma tendens kan ses i övriga riket.
Även korttidsfrånvaro har ökat och är ett prioriterat
område där tidiga rehabiliteringssatsningar kan förkorta/förhindra korttidsfrånvaro.
Förbundet har en förhållandevis låg total sjukfrånvaro
om man jämför med Sveriges kommuner i övrigt under
2012. (Sveriges Kommuner och Landsting har inte
sammanställt 2013 års sjukfrånvarostatistik vid färdigställandet av förbundets årsredovisning 2013.)
Redovisning av sjukfrånvaro enligt lagen om kommunal
redovisning
Nedan visas den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron som redovisas i timmar
beräknas i procent av samtliga anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid per kön och ålder. Vidare
redovisas hur stor andel av den totala sjukfrånvaron
som utgörs av långtidssjukfrånvaron (>60 dgr i följd).

Av den totala sjukfrånvaron utgör långtidssjukskrivna
med 2,1 procent. Antalet medarbetare med långtidsfrånvaro har ökat kraftigt (13,9 procentenheter) jämfört
med föregående år. Någon entydig förklaring till detta

Sjukfrånvaro - nyckeltal
Redovisning av sjukfrånvaro enligt lagen om kommunal redovisning

2013

2012

2011

Riksnivå
medelvärde
2012

3,30 %

2,53 %

2,35 %

5,5 %

64, 57 %

50,66 %

56,53%

43,3 %

sammanlagd tillgänglig arbetstid
för kvinnor

4,02 %

2,70 %

2,68 %

6,0 %

4. Summa sjukfrånvarotid för män

sammanlagd tillgänglig arbetstid
för män

2, 08 %

2,26%

1,84 %

3,6 %

5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre

sammanlagd tillgänglig arbetstid i
åldersgrupp 29 år och yngre

0,91 %

1,98 %

1,05 %

4,3 %

6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år

sammanlagd tillgänglig arbetstid i
åldersgruppen 30-49 år

2,71 %

2, 02 %

2,16 %

5,2 %

7. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre

sammanlagd tillgänglig arbetstid i
åldersgruppen 50 år eller äldre

4,08 %

3,07 %

2,66 %

6,1 %

nyckeltal

I förhållande till...

1. Totalt sjukfrånvaro

sammanlagd tillgänglig arbetstid

2. Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)

total sjukfrånvarotid

3. Summa sjukfrånvarotid för
kvinnor
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Personalförhållanden

Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljöarbete är ett strategiskt och långsiktigt
arbete som ställer krav på kompetens hos chefer,
skyddsombud och medarbetare. Utbildningsinsatser
för rektorer och skyddsombud inom arbetsmiljö
genomfördes i samarbete med företagshälsovården
under hösten 2013. Kompetensutbildningen kommer
att fortsätta under 2014.
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 ska arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med uppföljningen är
att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt
föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Om
arbetsmiljöarbetet inte har fungerat ska det förbättras.
Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt.
Tillvägagångssättet för årligt uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet
I december 2013 fick samtliga enheter ett webbaserat
frågeformulär angående uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Formuläret har besvarats av
chefer, rektorer, skyddsombud och facklig företrädare i
en samverkansgrupp samt arbetstagare med tilldelade
arbetsmiljöuppgifter.
Förbundets sammanställningar kommer att behandlats i respektive samverkansgrupp.
Frågeformuläret innehåller nio områden:
1.
Uppgiftsfördelning
2.
Samverkan
3.
Styrning
4.
Rutiner
5.
Kunskaper
6.
Samordning
7.
Företagshälsovården
8.
Aktiviteter
9.
Ohälsa olycksfall och tillbud
10.
Uppföljning

Förbundsgemensamt resultat i sammandrag

Den förbundsgemensamma sammanställningen visar
att det systematiska arbetsmiljöarbetet i stort fungerar
bra men vissa behov av förbättringsåtgärder har identifierats inom följande arbetsmiljöområden:
• rutiner för arbetsskador
• rutiner för tillbud
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• rutiner för nyanställda, VLS
• brandskydd-riskbedömningar
• rutin för egenkontroll av miljön
• dokumentation av uppgiftsfördelning (arbetstagare)
• kommunikation kring policy och planer
• arbetsmiljö-, brandskydds- och miljökunskaper för
chefer, skyddsombud och medarbetare

Företagshälsovård

Sedan oktober 2008 har Kalmarsunds gymnasieförbund haft avtal med en tjänsteleverantör avseende
företagshälsovård. Avtalet omfattar företagshälsovård
för tillsvidareanställda inom förbundet. Samarbetet under 2013 har präglats av fortsatt fokus på främjande och
förebyggande insatser inom förbundet. Totalt har 340
timmar utnyttjats 2013 vilket är en höjning av utnyttjandegraden med 28,5 procentenheter jämfört med
2012. Av den totala tiden är 19,9 procent främjande, 48,5
procent är förebyggande och 31,6 procent rehabiliterande karaktär. Det är övervägande kvinnor (70 procent) som besöker företagshälsovården.
Främjande insatser har bland annat handlat om medverkan i planering av olika informationsträffar, handledning, hälsosamtal och undersökning.
Förebyggande insatser har bland annat handlat om
utbildning i arbetsmiljö, lagstadgade undersökningar,
rådgivning till chefer i arbetsmiljöfrågor.
Rehabiliterande åtgärder har främst handlat om stödsamtal, konsultationer och stöd i rehabiliteringsprocessen.

Personalförhållanden

Personalmått
översikt
2013
Personalstruktur

2012

2011

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

"Antal årsarbeten av tjänst (volymmått)”

536

341

195

572

355

217

571

352

219

”Antal årsarbetare av faktiskt arbetad tid"

509

313

196

535

325

210

552

332

220

Antal månadsavlönade
”Andel kvinnor och män av månadsavlönade"

568

361

207

602

373

229

604

374

230

100%

63,6%

36,4%

100%

61,9%

38,1%

100,0%

61,9%

38,1%

Antal tillsvidareanställda

512

326

186

527

326

201

526

331

195

100%

63,7%

36,3%

100%

61,9%

38,1%

100%

62,9%

37,1%

56

35

21

75

47

28

78

43

35

100%

62,5%

37,5%

100%

62,7%

37,3%

100%

55,1%

44,9%

26 079

17 014

9 066

22 514

9 268

13 246

25 244

13 400

11 844

13,2

8,6

4,6

11,4

4,7

6,7

12,7

6,7

6

”Andel kvinnor och män med heltidstjänst, av tillsvidareanställda"

86,5%

54,3%

32,2%

86,9%

53,5%

33,4%

87,6%

54,4%

33,3%

”Andel kvinnor och män med heltidstjänst
av visstidsanställda"

46,4%

30,4%

16,0%

64,0%

37,3%

26,7%

56,4%

26,9%

29,5%

”Frånvarotid av ordinarie arbetstid"

3,3%

4,0%

2,08%

2,5%

2,7%

2,3%

2,4%

2,7

1,8%

”Andel kvinnor och män av tillsvidareanställda"
Antal visstidsanställda
”Andel kvinnor och män av visstidsanställda"

Timavlönade
”Antal arbetade timmar under året"
”Antal timmar omräknat till årsarbetare"

Arbetstid

Ålder och sysselsättningsgrad tillsvidareanställda
Genomsnittlig ålder
Genomsnittlig syssels.grad

48,2

48,2

48,1

48,2

48,4

48

48,3

48,3

48,2

95,8%

95,8%

95,8%

96,2%

96,4%

95,7%

96,1%

95,8%

96,6%

Åldersstruktur i procentuell andel tillsvidareanställda
Ålder
18-29

2,2%

1,4%

0,8%

3,0%

1,3%

1,7%

2,8%

1,3%

1,5%

30-49

49,4%

31,6%

17,8%

46,5%

29,4%

17,1%

47,2%

30,5%

16,7%

50-67

48,4%

30,6%

17,8%

50,5%

31,1%

19,4%

50,0%

31,2%

18,8%

5

4

1

3

1

2

8

2

6

"

5,6%

2,9%

2,7%

5,7%

3,2%

2,5%

7,9%

4,8%

3,1%

därav egen begäran

2,7%

1,1%

1,6%

2,1%

1,3%

0,8%

1,5%

1,1%

0,4%

därav pension

2,9%

1,7%

1,2%

3,6%

1,9%

1,7%

6,4%

3,7%

2,7%

Pension vid 65 år
Antal tvanställda uppnår 65 år

Personalomsättning tillsvidareanställda
"inkl egen begäran o pension

”Antal externt annonserade tjänster AF"

32

32

43
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Elevernas förstahandsval/Organisation

Elevernas förstahandsval/Organisation
exkl Gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen
Program Läsår 2013/2014

Organisation

Behöriga
1-a handsval

Antagna
efter
reservant.

30

27

30

Bygg- och anläggningsprogrammet, LK
Bygg- och anläggningsprogrammet, måleri, lärling, LK
Barn- och fritidsprogrammet, JN
Barn- och fritidsprogrammet, pedagogiskt arbete, lärling, JN

2

0

0

30

27

28

2

2

2

El- och energiprogrammet, LK

64

64

64

Ekonomiprogrammet, ST

66

66

66

Estetiska programmet, bild och formgivning, JN

22

21

22

Estetiska programmet, dans, JN

14

11

11

Estetiska programmet, estetik och media, JN

48

46

47

Estetiska programmet, estetik och media, Vision4you, S4Y

12

4

4

Estetiska programmet, musik, JN

16

14

14

Estetiska programmet, musik, Stage4you, S4Y

36

23

25

Estetiska programmet, teater, JN

18

15

16

Fordons- och transportprogrammet, LK

20

16

18

Handels- och administrationsprogrammet, ST

18

14

16

2

1

2

22

21

21

2

0

2

Handels- och administrationsprogrammet, handel, lärling, ST
Hotell- och turismprogrammet, JN
Hotell- och turismprogrammet, hotell, lärling JN
Hotell- och turismprogrammet, ÖG

8

2

2

Hantverksprogrammet, frisör, LK

16

16

16

Hantverksprogrammet, styling, S4Y

16

7

7

Hantverksprogrammet, textil design, JN

16

5

5

Naturvetenskapsprogrammet, JN

33

25

25

Naturvetenskapsprogrammet, LK

80

72

74

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, JN

48

35

39

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, bageri, lärling, JN

2

0

1

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, färskvaror o delik., lärling, JN

2

0

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, kök o servering, lärling JN

2

0

0

32

13

14

2

0

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, ÖG
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, färskvaror o delik., lärling, ÖG
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, kök o severing, lärling, ÖG

2

2

2

210

201

206

Teknikprogrammet, LK

96

94

96

VVS- och fastighetsprogrammet, LK

12

7

9

Samhällsvetenskapsprogrammet, ST

Vård- och omsorgsprogrammet, JN

1 033
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32

28

28

1 033

879

912

879

912

Verksamhetsberättelser
skola/enhet
2013
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Verksamhetsberättelser - Förbundskontoret/Kostenheten

förbundskontoret
Analys av årets ekonomi och verksamhet
Resultatet för Förbundskontoret är minus 1 326 tkr.
Överskridandet beror på personalkostnader. Tjänsten
som styrelsesekreterare är tillsatt med ordinarie från och
med november, under perioden januari till oktober
sköttes funktionen av vikarier. Omorganisationen innebar att Förbundskontoret belastas med 4,0 tjänster
ytterligare 4 månader vilka inte justerades i budgeten.
Viktiga händelser under året/ändrade förutsättningar
Projektet ”Hållbar jämställdhet” har avslutas och verksamheten skall inkluderas inom den ordinarie verksamheten i Kalmarsunds gymnasieförbund. Omorganisationen har bland annat inneburit att den kvalitativa
ekonomifunktionen har samlats centralt. Skolenheterna
skall få all administrativ hjälp de behöver, dels från
respektive skolas administration dels från Förbundskontoret.

vi i allt högre grad fått konkurrens från närområdet.
Vi har under året arbetat med att få en bättre balans i
caféerna. En rad olika åtgärder har genomförts vilket
gjort att vi under hösten uppnått en bättre balans i
caféverksamheten.
ekonomisk redovisning
Nettokostnad per portion
2013

2012

2011

Nettokostnad exkl. kiosk

År

13 732,9 tkr

13 462,6 tkr

13 581,7 tkr

Serverade portioner

396 786 port

413 776 port

434 203 port

34,61 kr

32,54 kr

31,28 kr

Kostnad/portion

Viktiga händelser under året/ändrade förutsättningar
Kalmar kommun har ingått nya livsmedelsavtal under
2013. Den politiska viljan var att dela upp upphandlingen i fler bitar för att i högre grad möjliggöra
för lokala leverantörer att lämna anbud. Ett annat
önskemål var att högre djurskyddskrav skulle ställas
inför upphandlingen, vilket gjordes. Detta har
resulterat i att vi fått fler lokala leverantörer samt att vi
har upphandlat kött och fågel med höga djurskyddsKostverksamhetens huvudsakliga uppgift är att servera
krav. Vi har i högre grad smalnat av sortimentet för att
elever och personal en god, näringsriktig lunch i en
få en hög volym på enskilda produkter och därmed ett
trivsam miljö. Detta för att eleverna ska få goda förutbättre pris. Vi kan konstatera att ingångna avtal har en
sättningar att nå bra studieresultat och att uppställda
bra prisnivå. Samtidigt kan vi konstatera att de nya
mål infrias. Vi ska värna om vår matkultur samtidigt
avtalen inneburit att vi fått andra produkter på avtalet än
som vi påverkas av vår omgivning. Vi ska främja lusten
tidigare och att vi tappat något i de ekologiska inköpen
till måltiden.
från föregående år, troligtvis därför att inköpsrutinerna
ändrats efter byte av avtal.
Analys av årets ekonomi och verksamhet
Nettokostnaden för varje producerad portion har varit
34,61 kr vilket är en ökning med 2,07 kr från föreverksamhetsmål
gående år. De två senaste åren har nettokostnaden
Eleven i centrum – trygghet och trivsel
för varje producerad portion ökat med 3,33 kr. Den
Kostenheten försöker skapa en relation med våra
ökade nettokostnaden beror främst på att intäkterna
gäster för att få en ökad respekt både för personal, och
minskat till verksamheten, dels på ökade kostnader för
för miljön i restaurangerna. Enheten kallar till matråd
livsmedel och ett minskat elevunderlag. Vi kan tydligt
1 ggr per termin för att få synpunkter och förslag till
känna av en minskad efterfrågan från föreningar om
verksamheten.
lägerverksamhet och vi har också förlorat intäkterna
för den interna försäljningen av frukost till elever som
Elever i behov av särskilt stöd
valt idrottsinriktningar. Totalt har vi serverat 16 990
Kostenheten erbjuder elever specialkost men också andra
lunchportioner färre år 2013 än året innan, vilket blir i
individuella lösningar för att tillgodose elevers behov.
genomsnitt 32 portioner mindre per dag och skola.
Vi märker också tydligt att eleverna äter allt större
Jämställdhet
portioner av kött och fisk och att man i allt högre
I den mån det är möjligt försöker arbetsgivaren möta
utsträckning minskar intaget av kolhydrater, vilket ökar
önskemål om förläggning av arbetstid vid partiell
portionskostnaden.
föräldraledighet. Enheten strävar efter att erbjuda 8
timmars arbetsdag.
Kostenheten driver två caféer i verksamheten där vi
tydligt känner av att kundunderlaget minskat samt att

kostenheten
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Verksamhetsberättelser - Kostenheten

Ekologiska livsmedel
Kalmarsunds gymnasieförbund har som mål att vi ska
inhandla 25 procent ekologiska livsmedel i verksamheten. Under 2013 har vi inhandlat 21,6 procent
ekologiska livsmedel. En minskning med 1,8 procent
från år 2012. Anledningen till minskningen är troligtvis
att vi bytt livsmedelsavtal och tidigare inköpsrutiner för
ekologiska livsmedel inte överensstämmer med de nya
avtalen. Inför kommande år måste fler ekologiska varor
tilläggas till inköpen för att uppnå 25 procent ekologiska
inköp.

Genom arbetet med att förstärka varunamnet och öka
marknadsföringen av Kostenheten förväntar vi oss att
intäkterna kommer att öka. Kostenheten arbetar för
att vara en del av attraktiva Kalmar, vara en självklar
samarbetspartner vid behov av förtäring exempelvis
vid idrottsevenemang i staden.

Närproducerade livsmedel
I Kalmar kommun finns det en målsättning om att öka
andelen närproducerade livsmedel. Närproducerat
har man definierat i Kalmar att det är 150 km omkrets
från centrum. Närproducerat menas med att varan är
levererad från området. Kostenheten har inhandlat 25,8
procent närproducerade varor enligt Kalmar Kommuns
definition på närproducerat. Det är en ökning med
8,4 procent från föregående år. Största förtjänsten till
ökningen är att vi fått fler leverantörer från närområdet
i den nya livsmedelsupphandlingen. Det finns ingen
enhetlig definition på närproducerat i Sverige, det är
upp till varje kommun att definiera vad man menar
med närproducerat.
Förväntad utveckling
Andelen gymnasieungdomar minskar vilket gör att
nettokostnaden ökar för varje producerad portion.
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Verksamhetsberättelser - Skolområde 1

skolområde 1
Skolområde 1 som består av Jenny Nyströmsskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan organiserar tillsammans 13 skolenheter och bedriver utbildningsverksamhet inom sammantaget 15 nationella gymnasieprogram samt inom introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan. Skolenheterna leds av 11 rektorer underställda en skolområdeschef. Hösten 2013 fick
skolområdet totalt ca 2 900 ungdomar och ett femtiotal vuxna till sina utbildningar. Verksamheten som 2013 omsatte ca 25
miljoner kronor har en total personalstyrka på ca 370 personer.
Sammantaget omfattar skolområde 1 en nettobudget om 242,2 mkr efter höstens budgetavräkning för intaget hösttermin
2013. Utfallet för de tre enheterna slutade 2013 på 244,3 mkr. En negativ avvikelse från budget om 2,2 mkr.

40 | ÅRSREDOVISNING 2013

Verksamhetsberättelser - Jenny Nyströmsskolan

Jenny Nyströmsskolan
inkl. Gymnasiesärskolan
Analys av årets ekonomi och verksamhet
(tkr)
Intäkter
Kostnader
varav personal
Nettokostnader

Budget
2013
22 548

28 701

116 347

124 317

83 690

81 705

93 799

Årets resultat
Investeringar

Bokslut
2013

95 616

-1 817
1 935

1 115

Totalt redovisar Jenny Nyströmsskolan ett underskott
på 1,8 mkr. Vid delårsbokslutet 2013 prognostiserades
ett underskott på ca 4,4 miljoner för helår vilket innebär
ett förbättrat resultat med 2,6 mkr.

särskolan är på grund av elevernas särskilda behov en
personaltät skolform där det är svårt att förutsäga
kommande personalbehov. Det visade sig att det förväntade personalökningsbehovet i samband med
reformstart och omorganisation av utbildningsvägar
under 2013 blev mindre än beräknat. Sammantaget
innebär detta att kostnaderna för reformens införande
inte uppgått till de budgeterade.
Viktiga händelser under året
Den mest omfattande och genomgripande förändringen
under året är den nya organisationen för styrning och
ledning inom förbundet som beslutades i april och som
sjösattes 1 september. Med denna förändring, som
bland annat innebär att ”chefsrektorsbefattningen” tas
bort från de stora skolorna tydliggörs rektors roll som
ansvarig för en väl definierad skolenhet. Mycket arbete
har under hösten lagts ner på att utveckla formerna
och arbetssättet i den nya organisationen.

Den fortsatta anpassningen och effektiviseringen av
lokaler för att möta aktuella och av demografiska skäl
Elevintaget blev större än väntat höstterminen 2013
kommande elevminskningar har varit en pågående
och avhoppen färre än beräknat under året vilket
process under året. Det har framför allt handlat om att
inneburit en budgetförstärkning. Nettokostnaden för
skapa ändamålsenliga lokaler för de nya ES-inriktningarna
höstens ökade undervisningsvolym blev därmed lägre
”estetik och media” och ”musik” samt nödvändig omän kalkylerat.
byggnad av Restaurang- och livsmedelprogrammets kök.
Ombyggnaden av köket har skapat nya effektivare och
Skolan har under året avvecklat två externa byggnader,
mer funktionella undervisningsförutsättningar med
Lorensbergsskolan och ”Ugglan”, vilket inneburit lägre
bättre flexibilitet. Sammantaget beräknades kostnaderfastighetskostnader. Samtidigt har det blivit nödvändigt
na för dessa ombyggnader bli högre än vad det faktiska
med anpassning av skolans återstående lokaler för de nyutfallet blev.
inflyttade programmen vilket inneburit en hel del
kostnader av engångskaraktär.
Det pedagogiska utvecklingsarbetet har under året
varit betydande, framför allt som en följd av förbundets
Kunskapsnavet har under året fortsatt att köpa vuxenkraftfulla satsning ”Digital kompetens”. Som ett led i
utbildning av skolan och utöver tidigare utbildningar
detta utvecklingsarbete har ett projekt benämnt ”Det
inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet har nu
nya pedagogiska rummet” inneburit att ett av skolans
även utbildningar inom Hantverksprogrammet kunnat
klassrum på ett genomgripande sätt byggts om och
erbjudas. Genom god planering och flexibelt utlägg av
möblerats för att nå full funktionalitet för undervisning
kurserna har vuxenutbildningen totalt sett genererat
och lärande i en digital miljö. Rummet är att betrakta
en intäkt för skolan.
som ett ”showroom” där skolans och förbundets personal,
såväl som andra intressenter, kan hämta inspiration för ett
För gymnasiesärskolan blev de totala intäkterna högre
nytt pedagogiskt tänkande.
än vad som tidigare prognostiserats. Fritidsverksamheten och elevresor är två områden som genererade
Det teknikstödsprojekt som påbörjades 2012 avslutades
ett mer positivt resultat än väntat.
som projekt i samband med vårterminens slut men drivs
vidare inom förbundet, främst av förbundets specialGymnasiesärskolereformen GyS13 som trädde i kraft vid
lärare med stöd av en IKT-pedagog med detta som
höstterminens start har inte medfört de fördyrningar
särskilt uppdrag.
och merkostnader som tidigare räknats. Gymnasie-

ÅRSREDOVISNING 2013 | 41

Verksamhetsberättelser - Jenny Nyströmsskolan

En ny programstruktur med ett nytt utbud av utbildningsvägar inom gymnasiesärskolan har som en
konsekvens av gymnasiesärskolereformen GyS13,
tillsammans med en anpassning till ett minskat elevtal,
inneburit nödvändiga anpassningar av särskolans
lokaler. Ett tidigare utbud av åtta nationella och specialutformade program har nu ersatts av fem nationella
program. En utmaning för skolan har varit att finna
kvalitativt goda samläsningslösningar för elever från
den gamla och den nya särskolan. För två program
med elever från den ”gamla” särskolan finns inte några
betydande samläsningsmöjligheter och utfasningen av
dessa program kommer att vara kostnadskrävande de
närmsta tre åren.
Verksamhetsmål
Alla elever ska nå kunskapsmålen/Eleven i centrum
En ledstjärna för utvecklingsarbetet vid Jenny Nyströmsskolan är arbete mot högre måluppfyllelse för våra
elever, både vad avser kunskaps- och socialisationsmål.
Elevinflytande, eller kanske rättare elevens känsla av att
”det betyder något vad jag tycker”, är av stor betydelse
för måluppfyllelsen och därför arbetar programlagen
vidare mot ökat elevinflytande i undervisningen. Varje
ämneslag har i uppdrag att under året implementera
den plan som togs fram under vårterminen 2013. Ett
annat viktigt utvecklingsområde mot ökad måluppfyllelse är det sedan flera år pågående arbetet mot ett
ökat formativt förhållningsätt gentemot eleverna, ett
arbete som blivit både enklare och kvalitativt bättre
med de ändamålet närmast optimala digitala förutsättningar som numera råder.
Skolans trygghetsgrupp med vuxenrepresentanter
från alla program, skolans kuratorer, och elever arbetar
aktivt med frågor som rör trygghet och trivsel. Mot
bakgrund av resultatet av elevernas årliga trivselenkät
utvärderas verksamheten och nya mål sätts upp i ”den
årliga planen” vilken är ett styrande dokument för nästkommande läsår.
Elever i behov av särskilt stöd
Skolans rutiner för tillämpning av den nya skollagens
krav vad avser elever i behov av särskilt stöd
utvärderades och reviderades något under vårterminen
2013. De reviderade planerna gäller från och med
höstterminsstarten och kommer på nytt att utvärderas
under vårterminen 2014.
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Digital kompetens
Projektet ”Digital kompetens” fortsätter att vara ett
centralt pedagogiskt utvecklingsområde. Det första
året blev mycket framgångsrikt och förväntningarna på
år två är höga.
Skolans IKT-pedagog träffar kontinuerligt skolans rektorer
för diskussion kring IKT-utveckling och mål samt planerar
kommande utbildningsinsatser. Rektor har också som
prioriterat utvecklingsområde att vidareutveckla och
följa upp den fortsatta digitalpedagogiska utvecklingen.
Inom ramen för projektet ”Det nya pedagogiska rummet” utvecklar tre lärare tillsammans med sina elever
undervisningen och lärande i den anpassade digitala
miljön under hela innevarande läsår.

Verksamhetsberättelser - Jenny Nyströmsskolan

Jämställdhet
Förbundets jämställdhetsprojekt som pågått sedan
2009 avslutas under läsåret och arbetas nu in som en
naturlig del i övrig verksamhet. Statistik som tas fram
kommer även fortsättningsvis att könsuppdelas och
analyseras ur ett genusperspektiv. Trygghetsgruppen
bevakar jämställdhetsfrågorna och varje programlag
har att förhålla sig till jämställdhetsfrågorna i all
planering. Skolans ”håjjare” kommer under en rektors
ledning att fortsätta sitt arbete och räknar med att
träffas två till tre gånger per termin för att planera olika
aktiviteter inom jämställdhetsområdet.
En skola på vetenskaplig grund
Jenny Nyströmsskolan har en lärare inom vård- och
omsorgsarbetet antagen till forskarlyftet.

verksamhetsmål, gymnasiesärskolan
Alla elever ska nå kunskapsmålen
GyS13 innebär att betoningen på kunskapsmål och
kunskapsutveckling blir tydligare än tidigare för elever
på de nationella programmen. Samtidigt införs ett nytt
betygssystem för de elever som påbörjade sina studier
höstterminen 2013. Ett pedagogiskt utvecklingsarbete
pågår därför för anpassning till de nya villkoren och
kraven inom den reformerade gymnasiesärskolan.

varierande förutsättningar har en genomlysande
behovsinventering genomförts för att finna bästa
möjliga digitala utrustning för skolans olika elevgrupper. Från och med höstterminsstarten 2013 har
varje elev utrustats med ett behovsanpassat digitalt
hjälpmedel i form av bärbar dator eller surfplatta.
Året har i hög grad präglats av GyS13 och konsekvenserna
av de i vissa avseenden betydande förändringar som
reformen innebär. De nya förutsättningarna, tillsammans med förväntad negativ elevutveckling, innebar
ett intensivt arbete med att revidera organisationen
och ta fram förslag till nytt programutbud. En arbetsgrupp tillsattes under höstterminen 2012 för att under
rektors ledning fungera som stöd och referensgrupp
vid framtagandet av förslag till ny utbildningsorganisation. Efter styrelsens beslut i januari 2013 om
nytt programutbud enligt GyS13 engagerades sedan
skolans personal under vårterminen i arbetet med
förberedelse och planering inför hösterminsstarten.

Förväntad utveckling
Trots minskade elevkullar hade Jenny Nyströmsskolan
under 2013 fler elever än året innan. Detta inger förhoppningar om ett fortsatt stort intresse för de utbildningar Jenny Nyströmsskolan erbjuder samtidigt som
den kommande elevutvecklingen känns mycket oviss.
Eleven i centrum
Eleverna ska känna sig trygga och trivas i skolan. Stor vikt Skolans verksamhet är av hög kvalitet, vilket bland annat
läggs i alla sammanhang, och genom hela utbildningen, trivsel- och andra enkätundersökningar visat, och detta
på att förbereda eleverna för framtiden och därigenom kan troligen kan vara en av flera förklaringar till visat
skapa bästa möjliga förutsättningar för vuxenlivet med sökintresse. Med anledning av den fortsatt minskande
alla dess utmaningar. Som ett led i detta tillsattes under budgetram för förbundet de närmsta kommande åren
kommer stort fokus läggas på kostnadsoptimering vad
hösten en sammanhållen trygghetsgrupp som
avser lokal-, personal- och resursutnyttjande.
ersättning för mindre grupper med olika fokus.
Samläsning för elever från olika program med syftet att
klasser och grupper ska få en ekonomiskt acceptabel
Elever i behov av särskilt stöd
storlek är tillsammans med en fortsatt lokaloptimering
Med tanke på gymnasiesärksolans uppdrag är det
några exempel på åtgärder i arbetet att nå önskade
viktigt med noggrann vägledning och en individuell
utbildningsanpassning för varje elev. Denna anpassning besparingseffekter. En utbildning av hög kvalitet i
enlighet med statliga och lokala styrdokument är dock
säkras i den höga kompetens som besitts av skolans
även fortsättningsvis det övergripande målet vilket
rektor, vägledare, speciallärare m.fl. och garanterar
bästa möjliga studieförutsättningar för var och en som ställer höga krav vad gäller alla beslut, inte minst de
som får ekonomiska konsekvenser för verksamheten.
är inskriven vid skolan.
Digital kompetens
Ett viktigt fokusområde har under läsåret varit tillämpningen av projektet ”Digital kompetens”. Med tanke på
elevernas mycket olika erfarenhetsbakgrund och

Strukturella förändringar för gymnasiesärskolan kommer
att innebära kostnadsbelastningar under flera år framöver, framför allt beroende på avvecklingskostnaderna
för två program. På sikt väntas dock den nya utbildningsorganisationen förbättra förutsättningarna för en
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anpassad och god ekonomi för verksamheten. Andelen
elever med behov av särskilt stöd har ökat på de nationella
programmen, vilket innebär att bemaningsbehovet känns
mer svårprognostiserad än tidigare. Personalresurstätheten inom det individuella programmet
beräknas dock vara ungefär detsamma som tidigare.
Kommande elevers individuella behov kommer även
fortsättningsvis i hög grad att påverka de ekonomiska
förutsättningarna för gymnasiesärskolans verksamhet.

Lars Kaggskolan
Analys av årets ekonomi och verksamhet
Lars Kaggskolans resultat för 2013 uppgår till ca 0,3 mkr.
Vid delårsbokslutet prognostiserades ett underskott på
ca 5 mkr. Två förklaringar till det betydligt bättre resultatet
är ett påtagligt större elevintag än beräknat inför läsåret
2013/14 och detta tillsammans med färre avhopp än
förväntat genererade en budgetförstärkning på 1,9 mkr.
(tkr)
Intäkter

Budget
2013

Bokslut
2013

9 211

18 527

Kostnader

92 724

101 781

varav personal

54 541

60 210

Nettokostnader

83513

83 254

Årets resultat
Investeringar

259
858

903

I samverkan med externa intressenter har skolan sålt
fler utbildningar än kalkylerat vilket genererat större
intäkter än beräknat. Det är framför allt vissa av skolans
yrkesprogram som genom Kunskapsnavet kunnat
erbjuda attraktiva vuxenutbildningsalternativ.

bort från de stora skolorna tydliggörs rektors roll som
ansvarig för en väl definierad skolenhet. Mycket arbete
har under hösten lagts ner på att utveckla formerna
och arbetssättet i den nya organisationen.
Under året har skolan avvecklat vissa lokaler och helt
lämnat Ugglan där det genom Gy11 nedlagda Mediaprogrammet tidigare haft sina undervisningslokaler.
Cirka 450 kvm lokalyta har ställts av i Lars Kaggskolans
huvudbyggnad. För att förstärka ekonomin har skolan,
bland annat genom samläsningar med elever från olika
program, aktivt arbetat med att söka lösningar för att
undvika alltför små och kostnadskrävande undervisningsgrupper.
Det teknikstödsprojekt som påbörjades 2012 avslutades
som projekt i samband med vårterminens slut men
drivs vidare inom förbundet, främst av förbundets
speciallärare med stöd av en IKT-pedagog med detta
som särskilt uppdrag.
verksamhetsmål
Alla elever ska nå kunskapsmålen
Det är viktigt att alla elever som valt att studera vid Lars
Kaggskolan känner att de har bästa möjliga förutsättningar att nå sina utbildningsmål och all
verksamhet på skolan syftar på att möta denna förväntan. Välutbildade och duktiga lärare stöttar och stimulerar sina elever till goda studieresultat. Samtidigt har
skolan utöver den reguljära undervisningen
också byggt upp en uppskattad stödorganisation för
att hjälpa de elever som eventuellt har svårt att nå
målen genom den vanliga undervisningen. Ett särskilt
arbete har inletts för att utveckla arbetet med uppföljning av åtgärdsprogram. Vidare arbetar skolan
systematiskt med att höja kvaliteten på mentorskapet
eftersom ett gott mentorskap påtagligt stöttar många
elever i deras studier.

Eleven i centrum
I stort känner sig eleverna vid skolan trygga och
upplever studiero. Samtidigt har elevhälsateamet fått
i uppdrag att göra en vidgad analys av den årligen
återkommande trivselenkäten och arbeta vidare med
trygghetsfrämjande åtgärder i de klasser där resultaten
Viktiga händelser under året
Den mest omfattande och genomgripande förändring- pekar på signifikanta avvikelser mot skolan som helhet.
Denna fördjupade analys och därav följda aktiviteter
en under året är den nya organisationen för styrning
och ledning inom förbundet som beslutades i april och kommer att stärka arbetet mot en än bättre trygghet
som sjösattes 1 september. Med denna förändring, som och studiero.
bland annat innebär att ”chefsrektorsbefattningen” tas
Mot slutet av höstterminen skedde en betydande
tillströmning av elever till introduktionsprogrammet
vilket påtagligt förbättrade skolans slutliga resultat.
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Digital kompetens
Förbundets digitala satsning har inneburit nya möjligheter för undervisning och lärande och utvecklingen på
skolan har inom detta område varit mycket stor under
året. Arbetet med de digitala verktygen har nu blivit
vardag i klassrummen och lärare och elever har funnit,
och finner fortfarande, nya möjligheter och kvalitetshöjande digitala applikationer för lärandet. Skolans
IKT-pedagog, tillsammans med förbundets övriga
IKT-pedagoger har genom strukturerade utbildningsinsatser haft stor del i denna utveckling.
Elever i behov av särskilt stöd
Åtgärdsprogram för elever som har problem att nå
sina mål har utvecklats under året och ett arbete vad
gäller uppföljning av dessa har inletts med en tydligare
avstämning mellan resurscentrum, lots, elev och rektor.
En delvis förändrad organisation inkluderande en utökad
undervisningstid har genomförts för eleverna inom
IMind med syftet att nå bättre måluppfyllelse vad gäller
studieresultat mätt i uppnådda betyg.

Förväntad utveckling
Lars Kaggskolan, förbundets största gymnasieskola
med avseende på antal studerande, har de senaste
åren haft en negativ elevutveckling. Delar av denna
minskning är både naturlig och förväntad som en
konsekvens av rådande demografiska förhållanden. Ett
annat skäl som påtagligt påverkat elevtalet negativt
är att Mediaprogrammet, som tidigare hade upp till ca
180 studerande i tre årskurser, i och med föregående
läsår slutgiltigt avvecklats som en konsekvens av Gy11
reformen. Elever med mediaintresse söker sig numera
i huvudsak till utbildningsalternativ som är förlagda till
andra skolor än Lars Kaggskolan. Andra påtagliga
förändringar vad gäller elevströmmarna under de
senaste åren är ett tydligt ökat sökintresse för t.ex.
Teknikprogrammet och El- och energiprogrammet

Eftersom siffrorna för utvecklingssamtalens relevans
varit låga under många år så pågår en kontinuerlig
diskussion och analys om varför eleverna inte upplever
samtalen som meningsfulla och hur dessa skall förbättras.
Vårdnadshavarens föreställningar om utvecklingssamtalets innehåll skiljer sig mycket från skolpersonalens
och försök pågår med att förbereda eleven såväl som
vårdnadshavaren på syftet med utvecklingssamtalen
och dess innehåll och därmed tydliggöra att utvecklingssamtal inte är synonymt med betygssamtal.
Jämställdhet
Jämställdhetsarbetet vid Lars Kaggskolan bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och därav framtagen
jämställdhetsplan men också utifrån det jämställdhetsprojekt som avslutats i och med årsskiftet. Skolan har
”håjjare” som arbetar vidare med syfte att tillsammans
med all övrig personal aktivt sträva efter hög måluppfyllelse vad avser jämställdhet både vad gäller elever
och personal.
En skola på vetenskaplig grund
Lars Kaggskolan har en lärare som doktorerat under
året och en lärare från Hantverksprogrammet inriktning
frisör som vid Stockholms universitet forskar inom området ”yrkesämnenas didaktik”.

ÅRSREDOVISNING 2013 | 45

Verksamhetsberättelser - Lars Kaggskolan/Stagneliusskolan

samtidigt som elevtillströmningen till bland annat
Bygg- och anläggningsprogrammet minskat kraftigt.
Från och med innevarande läsår har gymnasiereformen
fullt ut slagit igenom och med tanke på det spännande
programutbudet som erbjuds i en mycket populär
skola finns det all anledning att se på framtiden med
tillförsikt.

från oktober beror bland annat på att den prognostiserade positiva budgetjusteringen med anledning av ett
ökat elevantal blev mindre än väntad.

Analys av årets ekonomi och verksamhet
Totalt redovisar Stagneliusskolan i årets bokslut ett
underskott på 0,6 mkr. Den tilldelade budgeten för 2013

Viktiga händelser under året
Hela läsåret 2012/13 var chefsrektorstjänsten vid
Stagneliusskolan vakant och två olika inhyrda rektorer
uppehöll tjänsten. Under hösten anställdes en nyligen
pensionerad rektor som tidigare arbetat på skolan och
under våren/sommaren 2013 anställdes en ”hyrrektor”
från ett bemanningsföretag tillfälligt. Bemanningsproblematiken innebar avsaknad av kontinuitet och
stabilitet vad avser skolans yttersta chefsposition
gjorde att en viss osäkerhet uppstod på skolan vad
gällde dess styrning och ledning. Med inhyrda rektorer
fungerade ändå verksamheten tillfredsställande under
läsåret och även under den period då ett förslag på ny
ledningsorganisation inom förbundet togs fram. Den
senare av dessa två tillfälliga rektorer hade att i
samverkan med skolans övriga rektorer och personal i
uppdrag att arbeta fram en strategiplan för skolan för
åren 2013-2015 vilken fastställdes i augusti.
Den mest omfattande och genomgripande förändringen
under året blev den nya organisationen för styrning och

Under senhösten 2012 upprättades en plan för att klara
skolans verksamhet inom 2013 års budgetram vilket skulle
innebära både en kostymanpassning till gällande elevtal
och ett sparbeting. Planen innebar, utöver de besparingar
Nödvändigt för skolans framtida ekonomi är ett fortsatt som redan gjorts vad avsåg lokaler i samband med att
målinriktat arbete mot en mer effektiv resursanvändman lämnat lokalerna på Tullen, en organisations- och
ning både vad avser lokaler och personal samtidigt
bemanningsanpassning inför läsåret 2013/14. Bland
som skolan, trots besparingskrav, med optimism satsar annat gjordes en översyn av klass- och gruppstorlekar
offensivt mot högsta möjliga måluppfyllelse.
för att på olika sätt undvika alltför små och därmed
dyra undervisningsgrupper. TjänstefördelningsLars Kaggskolan har genom sitt spännande programut- processen inför annalkande läsår, vilken avslutades
bud en betydelsefull och viktig funktion för sydostvåren 2013, innebar dock en ökning med ca 1 lärartjänst
regionens ungdomar vad avser attraktiva utbildnings- utöver tidigare planerad bemanning, bland annat
alternativ både vad gäller studieförberedande program beroende på signaler om fler elever inför höstterminen.
och yrkesprogram. Skolans och hela förbundets
utbildningsutbud är för övrigt av stor betydelse för hela För verksamheterna ”ej programbundet” och för
närsamhället och det finns ett stort intresse från många ”fastighet” har kostnaderna under året varit högre än
branscher att t.ex. genom aktivt deltagande i yrkesbudgeterat. Kostnaderna för individuellt val och främst
programmens branschråd medverka i säkerställandet
då Global profil visade sig bli betydligt högre än
av en god tillväxt av framtida yrkeskunniga medarbetare. beräknat. Driftkostnaderna för städ, el, värme och
Motsvarande intresse visas från Linnéuniversitet där
vatten överskred budget med drygt 0,4 mkr.
både pågående och planerade samverkansprojekt
mellan gymnasium och universitet är mycket positiva
På grund av mycket lågt sökintresse till Humanistiska
för både ungdomar och för regionen.
programmet under flera år togs beslut om att ta bort
detta utbildningsalternativ från och med höstterminen
vilket innebar en personalminskning med ca 1,5 lärartjänst.
Stagneliusskolan

(tkr)
Intäkter

Budget
2013

Bokslut
2013

5 636

6 179

Kostnader

70 475

71 616

varav personal

51 368

47 907

Nettokostnader

64 839

65 437

Årets resultat
Investeringar

-598
964

1 024

innebar ett besparingsbeting på drygt 3 mkr. I helårsprognosen som upprättades i oktober förutspåddes ett
minus på 0,2 mkr. Den negativa förändringen på 0,4 mkr
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ledning inom förbundet som sjösattes den 1 september
efter beslut i april. Med denna förändring, som bland annat innebär att ”chefsrektorsbefattningen” tas bort från
de stora skolorna, tydliggörs rektors roll som ansvarig
för en väl definierad skolenhet. Mycket arbete har
sedan under hösten lagts ner på att utveckla formerna
och arbetssättet i den nya organisationen.
Profilen Räddning och säkerhet inom Samhällsvetenskapsprogrammets inriktning beteendevetenskap flyttades
föregående läsår från Stage4you i Torsås till Stagneliusskolan vilket inneburit en positiv elevtillströmning till
programmet. Det ökade intresse för profilen Idrott och
ledarskap inom samma program och inriktning hade motsvarande positiva effekt på söktalet till skolan.
Totala antalet studerande hösten 2013 visade sig bli
19 elever fler än vad som budgeterats för vilket
naturligtvis varit positivt för årets resultat.
Det fortsatta arbetet med implementering av gymnasiereformen Gy11 har inneburit en högre ekonomisk belastning för skolan än beräknat. Behovet av nya och anpassade läromedel, diverse utbildningsinsatser för lärare
och annan personal samt kostnader för rättning av
nationella prov är exempel på kostnader som ej haft
full täckning i budget.
verksamhetsmål
Eleven i centrum
Arbetet vid Stagneliusskolan är fokuserat på eleven.
Elever ska känna sig trygga och tillsammans med sina
kamrater och skolans personal trivas på skolan och i
det dagliga arbetet.
Alla elever ska nå kunskapsmålen
Genom undervisning i en positiv och studiestimulerande miljö ska var och en av de studerande
känna att det är möjligt att nå goda studieresultat.
Elever ska också känna att om det uppstår problem
ska det finnas goda möjligheter att på olika sätt få
stöd och hjälp. Mentorn är en viktig person för samtal och studieplanering samtidigt som speciallärare,
förstärkningslärare, elevhälsa och SYV tillsammans med
skolans rektorer och övrig personal stöttar eleven på
sina sätt.

specialist som lärare. Denna insats har som syfte att
ytterligare stötta eleverna mot måluppfyllelse genom
de positiva effekterna av ett stärkt mentorskap.
Utbildning rörande bedömning och betygsättning
har fortsatt och arbetslag och lärare har arbetat vidare
med Per Måls matrismodell med målet att uppnå säker
bedömning och rättsäker betygsättning.
Digital kompetens
Under året har också kvalitetshöjande satsningar och
utbildningsinsatser gjorts inom områdena kollegialt
lärande och formativ bedömning som viktiga redskap
för elevernas kunskapsutveckling och lärande. Dessa
satsningar har i hög grad gjorts inom ramen för den
digitala satsningen där utvecklingen varit mycket stor
under året. Arbetet med de digitala verktygen har nu
blivit vardag i klassrummen och lärare och elever har
funnit, och finner fortfarande, nya möjligheter och
kvalitetshöjande digitala applikationer för lärandet.
Skolans IKT-pedagog, tillsammans med förbundets
övriga IKT-pedagoger har genom strukturerade
utbildningsinsatser haft stor del i denna utveckling.
Det teknikstödsprojekt som påbörjades 2012
avslutades som projekt i samband med vårterminens
slut men drivs vidare inom förbundet, främst av
förbundets speciallärare med stöd av en IKT-pedagog
med detta som särskilt uppdrag.
Elever i behov av särskilt stöd
Arbetet med de pedagogiska kartläggningarna för elever som riskerar att inte nå målen har förfinats under året.

Jämställdhet
En skola på vetenskaplig grund
I samband med att det jämställdhetsprojekt som påUnder året har skolans mentorer i åk 1 genomgått en
gått sedan 2009 avslutats vid kalenderårsskiftet har nu
målinriktad mentors-/ledarskapsutbildning med extern jämställdhetsaspekter blivit en naturlig del av skolans
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vardag. Vid varje beslut av vikt finns denna aspekt i
åtanke och all uppföljande och utvärderande statistik
analyseras ur ett genusperspektiv.
Förväntad utveckling
Den digitala satsningen har inneburit nya möjligheter
för tidsenlig utbildning och nya yttre spännande
former för lärandet. Stora förändringar har skett för
både lärare och elever det senaste året och allt talar
för att utvecklingen inom detta område kommer att
fortsätta i många år framöver.
Stagneliusskolan är ett mycket bra utbildningsval
för ungdomar med idrottsintresse och inte minst för
elitsatsande ungdomar inom fotboll och innebandy
eftersom skolan, av både specialförbunden och Skolverket, är godkänd att driva nationell idrottsutbildning
i dessa grenar. Dessa satsningar kommer att fortsätta
och mycket talar för att de också kommer att förstärkas
vid skolan och inom hela förbundet, både vad gäller
idrottsgrenar och vilka skolor och gymnasieprogram
som kommer att erbjuda möjligheten.
Stagneliusskolan har trots minskande elevkullar under
flera år lyckats behålla och till och med öka sitt elevantal. Skolan är ett starkt varumärke och de program
som erbjuds är populära bland dagens ungdomar. Detta gör att Stagneliusskolan har klarat sig bra i
konkurrensen med andra skolor och utbildningsanordnare. Elevunderlaget kommer att vara fortsatt
minskande inom regionen i ytterligare ett par år framåt
vilket ses som en positiv utmaning. Ett aktivt och målmedvetet arbete krävs dock för att driva verksamheten
framåt på ett både bra och resurseffektivt sätt för att
därigenom behålla sin ställning som en attraktiv skola
med utbildning av hög kvalitet i en anrik miljö.
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skolområde 2
Skolområde 2 organiserar 4 skolenheter samlade i tre skolor runt om i förbundskommunerna. Ölands Gymnasium och komvux i
Borgholm, Stage4you Academy och komvux i Torsås samt Axel Weüdelskolan, som bedriver vuxenutbildning, i Kalmar.
Skolenheterna bedriver verksamhet inom totalt 8 nationella gymnasieprogram. Varje skola bedriver även vuxenutbildning
i olika omfattning. På Axel Weüdel erbjuds alla former av vuxenutbildning: Grundläggande, gymnasial och särvux samt
svenska för invandrare och uppdragsutbildningar såsom vård. Skolenheterna leds och samordnas av fyra rektorer, direkt
underställda en skolområdeschef. Verksamhetens totala personalstyrka är på cirka 78 personer.
Sammantaget omfattar skolområde 2 en nettobudget om 57,4 mkr efter höstens budgetavräkning för intaget hösttermin
2013. Utfallet för de tre enheterna slutade 2013 på 62 mkr. En negativ avvikelse från budget om 4,6 mkr.
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Axel Weüdelskolan

de lokaler som de huserar och hyr därmed ut till bland
andra Jenny Nyströmsskolan.

På komvux i Kalmar kan eleverna läsa fristående kurser,
kortare och längre utbildningar på grundläggande och
gymnasial nivå. Skolan har också utbildning i vård och
omsorg och svenska för invandrare (SFI) och för vuxna
med speciella funktionshinder (Särvux).

Verksamheten har till en del präglats av utveckling av
nya undervisningskoncept inom vårdutbildningarna,
arbete med att möta nya krav på flexibilitet inom SFI,
nya styrdokument för de olika skolformerna och byten
på rektorsposten. SFI-undervisningen har varit igång
Axel Weüdelskolans budget beslutas i samarbete med under hela sommaren så som uppdraget ser ut för dem
som omfattas av etableringsuppdraget. Då det var andra
Kalmar kommuns styrelse för vuxenutbildning.
Diskussioner förs löpande med företrädare för Kunskaps- året för detta var kostnaden för det inräknat i budget
navet för att på största möjliga sätt ha den inblick som och har inte inneburit ytterligare utgifter utöver ram.
krävs i respektive förutsättningar.
Antalet prövningar för betyg har ökat, rutiner för hur
det arbetet går till håller på att omarbetas.
Analys av årets ekonomi och verksamhet
(tkr)

Budget
2013

Bokslut
2013

Intäkter

16 977

16 329

Kostnader

44 709

44 865

varav personal

30 663

28 561

Nettokostnader

27 732

28 536

Årets resultat
Investeringar

-804
257

178

Viktiga händelser
Vårdutbildningen har utvecklat lärlingskonceptet med
bidrag från det riktade statsbidraget för detta. Under
våren har också en ny form kallad Vårdflex startat.
Axel Weüdelskolan har under våren involverats i
projektet ”Digital kompetens” och alla lärare har fått tillgång till datorer. En del kompetensutveckling återstår
dock inom projektet.
Strukturerat samarbete med arbetsförmedling och
andra samarbetspartners har intensifierats.

Efterfrågan på vårdutbildningar är fortfarande stort,
både från avnämarna och från de sökande, i höstas
Enheten innehar 2013 en nettobudget om 27,7 mkr.
hade enheten ca 80 sökande till en utbildning med
I helårsprognosen som upprättades i oktober förutspåddes ett underskott om 0,7 mkr. Avvikelsen uppgår i 30 platser. Samarbete sker med Kunskapsnavet för att
bokslut 2013 till ett underskott om 0,8 mkr. Förändring- balansera denna efterfrågan med tillgängliga resurser.
en från oktober består i en kostnad för köp av extern
undervisningstjänst.
verksamhetsmål
Alla
elever ska nå kunskapsmålen
Ett generellt sparbeting på 2,9 mkr var under 2013
Ett
aktivt
arbete bedrivs för att mäta och följa elevernas
inlagt på enheten. Inför budget 2013 hade enheten
kunskapsutveckling. Detta görs bland annat genom
lösningar på hur de olika verksamheterna skulle åtgärda detta och lyckades närapå hämta in detta enligt månadsvis uppföljning tillsammans med förbundets
utvärderare genom kursutvärderingar i alla kurser/
plan. Uppdragsutbildningen, som Kunskapsnavet
köper av skolan, genererar ett överskott då de intäkter- utbildningar samt framtagande av digitalt mätverktyg.
na enligt avtal även ska täcka en del av skolans gemen- Enheten genomför pedagogiska diskussioner kring
olika lärosätt bland annat via datorer. Även individsamma kostnader så som fastigheter och administration. Även SYV-funktionen bidrar med ett överskott på anpassad undervisning genom till exempel större flexibilitet mellan grupper och framtagande samt revidegrund av en anpassning av tjänster till verksamhetens
ring
av rutiner för olika elevärenden. Introduktion för
behov (0,5 mkr). Fastighetsverksamheten genererar ett
nya
elever
inom studieteknik, datahantering och mål
överskott om 0,4 mkr då enheten inte fullt ut använder
med utbildningen.
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Eleven i centrum
Enheten jobbar mot en organisation där elevens
utveckling mot kunskapsmålen hela tiden ska stå i
centrum. En fysisk omorganisation i skolans lokaler
genomförs för att främja elevens lärande, samla lärare i
arbetslagen och på ett bättre sätt nyttja lokalerna.
Skolan har under året reviderat likabehandlingsplanen.
Elever i behov av särskilt stöd
Skolan har utbildat specialpedagoger för att stärka
kunskaper kring ett lösningsfokuserat lärande för
elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogerna är
knutna till olika arbetslag.

Ekonomi i balans
Axel Weudelsskolans budget beslutas i samarbete med
Kunskapsnavet och styrelsen för vuxenutbildning.
Internt på enheten har det genomförts en genomgång
av tjänster och arbetstimmar för hela personalgruppen,
elevinventering av antal elever i grupper och en analys
av befintlig organisation för att se effektiva lösningar.
Skolan har involverat personalen i befintlig organisation genom olika utvecklingsgrupper för att skapa
förståelse för verksamhetens ekonomi.

SFI
Utvecklingsgrupp och utvecklingssamordnare träffas
regelbundet för att se möjligheter och skapa flexiEnheten har köpt in Ipads till våra elever inom särskild bilitet mellan stegen på SFI. En projektgrupp med
utbildning för vuxna samt SFI steg 1 analfabeter för att elever som jobbar hela dagen på SFI istället för halvdag
vilka integrerar olika yrkesområden. Enheten har jobbat
främja inlärningen.
med att minska avståndet mellan SFI och grundläggande vuxenutbildning vilket gör det lättare för
Digital kompetens
eleverna att komma vidare mellan utbildningsAlla lärare har fått varsin dator och det pågår kontinuerlig utbildning inom Google Apps för hela personalen. formerna. Kontinuerliga diskussioner, kring utvecklingsmöjligheter av vår organisation, bedrivs för att anpassa
Som nämndes ovan så har det investerats i surfplattor
till elever men även nya elevdatorer har köpts in. För att oss till samhällets behov. Tre olika studievägar erbjuds
för att eleverna ska kunna läsa på sin kunskapsnivå. Det
anpassa undervisningslokalerna har man även satsat
på inköp och installation av projektorer. På skolan finns, finns möjlighet att studera förmiddag, eftermiddag eller
kvällstid och enheten försöker anpassa utbildningen så
i form av IKT-pedagog, nödvändig kompetens för att
att eleverna har möjlighet att kombinera SFI med andra
kunna hantera denna nya utrusning och teknik. En
utbildningar, arbete, föräldraledighet m.m.
utvecklingsgrupp inom IKT har skapats.
Ett kontinuerligt samarbete med alla aktörer som finns
kring eleverna såsom, arbetsförmedlingen, invandrarservice, Eductus, Folkuniversitetet är viktigt för att se
elevens helhetsperspektiv. Detta innebär även ett tätt
samarbete med praktiksamordnare för att hitta bra
språkpraktikplatser (se särskilt avsnitt). Axel Weudelskolan arbetar med löpande intag istället för enbart
fasta intag för fortsättare.
Jämställdhet
På skolan finns en jämställdhetsgrupp som arbetar
fortlöpande med jämställdhetsfrågor. De har även haft
föreläsare inom området för skolans elever med
uppföljningsarbete i klasserna samt utbildning för
personalen.
En skola på vetenskaplig grund
Enheten har sökt och fått projektpengar både via
skolverket och gymnasieförbundet vilket lett till projekt
inom olika områden med bl. a. ett besök på en skola i
Stockholm med utbildning för lärare i ”Lärande i mång-

52 | ÅRSREDOVISNING 2013

Verksamhetsberättelser - Axel Weudelskolan

faldens skola”. Pedagoger på skolan arbetar med mångfald i lärandet på vetenskaplig basis under handledning
av professor Peter Karsudd.
Förväntad utveckling
Ett prioriterat uppdrag 2014 för rektorerna består i att
utveckla verksamheterna på skolan. Ett steg för att
kunna göra detta är att utveckla den systematiska
kvalitetsuppföljningen och etablera uppföljnings- och
kvalitetsrutiner runt detta. Att löpande under året
kunna följa prisutveckling per elev och per poäng för
att på så sätt kunna styra verksamheten utifrån ännu
ett perspektiv utöver det pedagogiska. För att förbättra
och utveckla verksamheterna kommer det även att
krävas att skolan ännu mer än förut anpassar
undervisningsformer och tider/utbud efter individerna.
Samarbetet med de övriga gymnasieskolorna i förbundet, kommuner, arbetsförmedling och andra nära
relaterade aktörer kommer att ingå i detta arbete.
Genom detta arbete hoppas skolan åstadkomma en bra
marknadsföring med hjälp av eleverna själva, genom bra
omdömen och vitsord till blivande nya elever.
Inflödet av SFI elever fortsätter troligen att öka då
Kalmar kommun åtagit sig en ökad kvot flyktingar.
Skolan ska erbjuda plats inom 8 veckor från att behovet
uppstår och verksamheten kan därmed variera mycket
i omfattning vilket i sin tur kräver stor flexibilitet hos
personal och verksamhet. Även efterfrågan på
vårdutbildningsplatser är fortsatt hög. Detta är en
utbildningsform som skolan tillhandahåller på uppdrag
av Kunskapsnavet och fortsatta täta kontakter däremellan är alltså viktig.
Utvecklingsarbetet för skolan är inriktat på att skapa
tydlighet och trygghet för både personal och elever,
alla elever ska ha tillgång till dator, att prestera ett
högre trivselindex och att eleven alltid ska vara i
centrum. God ekonomi, hög måluppfyllelse och hög
trivsel är förutsättningar då Axel Weüdelskolan ska bli
känd som en av Sveriges bästa skolor för vuxenutbildningar.
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Stage4you Academy och Komvux

Enheten jobbar med besparingar både på lång och kort
sikt för att klara sin budget. Uppsägning av avtal för
hyra av paviljong, nerdragning av personalkostnader
Stage4you Academy är en skola som vänder sig till
för elevvård och skolledning (pga. minskat elevantal)
elever som vill arbeta praktiskt och kreativt med den
senaste tekniken. Skolan erbjuder tre utbildningar vilka och Bygg & anläggningsprogrammet kommer att
flyttas till Lars Kaggskolan vilket innebär att personalofta arbeta i gemensamma projekt där stylisterna på
kostnaderna minskar till 20 procent vid Stage4you
Hantverksprogrammet stylar musikerna på det
Academy.
Estetiska programmet inför ett event som mediaeleverna från det Estetiska programmet filmar.
Stylingprogrammet har behövt förnya stora delar av
materialet inom hantverksteknikkurserna som övertogs
Analys av årets ekonomi och verksamhet
i samband med överföringen av karaktärsdelen från den
(tkr)
Budget
Bokslut
dåvarande entreprenören till Kalmarsunds gymnasie2013
2013
förbund. Underskottet för denna verksamhet är vid
Intäkter
86
892
årets slut 0,5 mkr.
Kostnader

15 277

19 270

varav personal

7 298

7 098

Nettokostnader

15 191

18 379

Årets resultat gymnasiet

-3 188

Investeringar

(tkr)
Intäkter

0

Budget
2013

142

Bokslut
2013
0

537

Kostnader

2 028

2 423

varav personal

1 123

1 239

Nettokostnader

2 028

1 886

Årets resultat komvux
Investeringar

142
600

0

Intäkter för SFI/flyktingverksamhet är i dagsläget svåra
att överblicka på grund av det växlande flyktingantalet.
Det visar sig att antalet flyktingar som Torsås kommun
skulle erhålla inte är i den nivå som enheten, efter
önskemål och utfästelser från kommunen, har lagt en
organisation efter. Skolan är bundet av ett anställningskontrakt resten av läsåret för att svara upp mot det
förutsagda elevantalet inom SFI. Trots detta så
producerar verksamheten ett överskott vid årets slut.
Sammantaget hade alla verksamhetsgrenar behövt
producera större överskott för att finansiera det sparbeting som enheten hade med sig in i året.
Viktiga händelser
Skolan har bytt namn från Mjölnergymnasiet till Stage4you
Academy under året.

Skolverket har beslutat att godkänna Kalmarsunds
gymnasieförbunds ansökan om riksrekryterande
estetisk spetsutbildning för estetiska programmet med
Enheten innehar 2013 en nettobudget om 17,2 mkr.
inriktning musik vid Stage4you Academy i Torsås. Det
I helårsprognosen som upprättades i oktober förutär första gången Kalmarsunds gymnasieförbund får en
spåddes ett underskott om 3 mkr vilket även blev
avvikelsen i bokslut 2013. Gymnasieskolans verksamhet riksrekryterande spetsutbildning. Första antagningen
sker till nästa läsår 2014/2015. Detta kommer att innepå Stage4you uppvisar ett resultat om minus 3,2 mkr
vilket även är summan av det sparbeting som lades på bära en statushöjning för skolan och ett erkännande
enheten i budget 2013. Komvuxverksamheten redovisar av den höga kvaliteten på utbildningen vid Stage4you
Academy. I förlängningen har Stage4you förväntningar
ett plusresultat om 0,1 mkr. På grund av färre elever till
på att söksiffror och ansökningar till skolan som helhet
höstterminen 2013, än vilket var antaget i budget 2013,
kommer att öka och att skolan får en stabilare ekonomisk
så får skolan även en negativ budgetavräkning under
grund att stå på i framtiden.
höstterminen med 0,8 mkr.
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För att bredda elevunderlaget samt få en stabil grund
att stå på har skolan ansökt om att få starta två nya
utbildningar till Yrkeshögskolemyndigheten. De två
utbildningarna är Eventtekniker (ettårig) och BE@M
(tvåårig). Dessa två yrkesinriktningar är efterfrågade av
branscherna och enheten har också fått starka signaler
från gymnasieelever om ett fjärde år och en ytterligare
fördjupning inom dessa yrkesområden.
Besked angående ansökan väntas från Yrkeshögskolemyndigheten under februari månad 2014.
Verksamhetsmål
Alla elever ska nå kunskapsmålen
Stage4you Academy hade samanlagt 72 elever som avslutade sin skolgång vid enheten vårterminen 2013. Utav
dessa var det elva elever som inte erhöll slutbetyg. Detta
innebar att 85 procent nådde ett slutbetyg i sin examen.
Där når enheten inte upp till uppsatta mål, trots
insättande av extra resurs i form av extra lektioner, resurstid på skolan varje fredagsförmiddag samt två genomförda resursdagar.

Elever i behov av särskilt stöd
Skolan har efter höstterminen genomfört en omorganisation av speciallärarinsatsen, där enheten på ett
bättre sätt tar tillvara på den kompetensen som finns.
Genom resultat från analyser utförda i samband med
klasskonferenser, utvecklingssamtal och pedagogiska
utredningar, har skolan valt att lägga en stor insats på
kurserna i matematik och då speciellt när det gäller en
stor del av elever i årskurs 1 på samtliga program.
På frågan ” Jag får det stöd jag behöver när jag har
svårigheter i skolarbetet ” i Trivselenkäten som ges ut
under vårterminen 2013 sätter våra elever 4,3 poäng på
den 6-gradiga skalan. Där har vi strävan att åter komma
upp till ett toppresultat inom Kalmarsunds gymnasieförbund.
Skolans EHT-team, som består av skolsköterska, speciallärare, kurator, studie - och yrkesvägledare samt rektor
tillsammans med adjungerande mentorer, utgör den
grupp som fördelar och omfördelar resurser till elever
med behov av stöd. Olika former av stöd diskuteras i
denna grupp och beroende av behovsstödets art görs
en prioritering och ansvarsfördelning i gruppen eller
om behov av stöd hämtas från annan instans.

Grundläggande behörighet till högskola och universitet
erhöll 88 procent högskolebehörighet. Där hamnade enheten precis på det uppnådda målet. Dock en sänkning Digital kompetens
mot föregående år.
Skolan ligger långt framme inom området digital kompetens. Samtliga lärare är intresserade av IT-pedagogik
När det gäller elevers ej godkända frånvaro har skolan
och har förändrat arbetssätt och arbetsformer med
inte, trots kontakt med IST, fått fram data för redoutgångspunkt från den verklighet som 1:1 – satsningen
visning av resultat. Detta är en viktig faktor för att beger möjligheter till. Google används av alla lärare/
lysa kunskapsmålen i jämförelse med insatta resurser.
Eleven i centrum
För att synliggöra lärandet där eleverna upptäcker sitt
eget lärande och på ett bättre sätt ta till vara eleverna
som en resurs i skolutvecklingen skall ett pedagogiskt
råd bildas där fokus skall tas på frågor som undervisningens meningsfullhet, relevans och intresseskapande innehåll samt genomförande. Skolan utnyttjar elevernas synpunkter för lite och det finns ingen
arena för detta i dagsläget. Det räcker inte att vara med
på Elevkårens möten, som ofta kommer att handla om
praktiska och arbetsmiljömässiga frågor. Rektor vill ha
en direkt koppling till elevernas syn på lärande och
undervisning. Eleverna sätter genomgående höga poäng
på enhetens lärare när det gäller rättvis bedömning/
betyg och att lärarna ger information vad som krävs för att
uppnå ett visst betyg.
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Närvaron har varit över 80 procent på de deltagande
elever och är en arena för alla kurser på de olika
programmen. Kurser på ”halvdistans” genomförs i sam- eleverna.
band med APL (stylingutbildning) och för våra lärlingar.
Skolan har haft ett mycket gott samarbete med Arbetsförmedlingen och de är mycket nöjda med vårt samEkonomi i balans
arbete. Arbetsförmedlingen lyfter fram närvaron, flexiStage4you Academy har sagt upp lokaler i den
biliteten och uppnådda mål som positiva omdömen
utsträckning det har varit möjligt och har bara huvudom verksamheten.
byggnaden, en lokal i Korrespondensgymnasiets hus,
samt hyrda förrådslokaler kvar. Vidare har skolan
Jämställdhet
anpassat personalstyrkan till rådande elevantal och
Skolan fortsätter arbetet med den påbörjade processen
ekonomi. Överhuvudtaget finns en ekonomisk
med jämställdhet. Rekryteringen av manliga sökande
medvetenhet bland alla på Stage4you. Enheten måste
till Stylingutbildningen går trögt. Enhetens hittills enda
dock fortsätta arbetet med att hitta ytterligare
kille på programmet tog sin studentexamen i juni 2013
möjligheter till besparingar. Utfasningen av Samhällsmed gott resultat. Stage4you har använt honom i en av
programmet (inriktning Räddning och säkerhet) och
rekryteringsfilmerna för programmet och han har flitigt
lärlingsprogrammen är genomförda till sommaren,
deltagit i samband med mässor och skolbesök. Tyvärr
vilket kommer att innebära en lättnad ur ekonomisk
har det inte gett det resultat som hoppats.
synvinkel.
Skolan tänker hela tiden på genusperspektivet i samband med urval av bilder till hemsidan och mässSFI
Under 2013 har totalt 41 elever studerat på SFI i Torsås. material. Både i personalgruppen och på det estetiska
programmet har enheten en jämn könsfördelning.
24 stycken flyktingar och 17 inflyttade. I de nationella
proven (B, C och D) har samtliga blivit godkända.
29 elever har slutfört påbörjade kurser. Fem elever har Enheten fortsätter arbetet med att ge flickorna extra
teknikstöd inom ljudproduktion. Skolan har startat ett
slutat pga. flytt till annan ort, fyra stycken pga.
projekt för att stärka flickors självbild på scenen. Elevarbete och två stycken pga. graviditet. Sju elever har
kårens styrelse är jämt fördelade pojkar och flickor.
haft yrkesinriktad praktik.
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I trivselsenkätens frågeställningar kring jämställdhet
ligger skolan i paritet med Kalmarsunds gymnasieförbunds gemensamma bedömningar. Processen hålls
levande i det dagliga arbetet och i personalgruppen
med avstämningar i samband med APT.
En skola på vetenskaplig grund
En av skolans lärare deltar i projektet följeforskning i
samarbete med Linnéuniversitetet. Denne har vid två
tillfällen redovisat reflektioner från detta projekt för
all personal. En annan i personalgruppen följer aktuell
forskning i sina ämnen och jobbar aktivt med detta
med eleverna. Tanken är att skolan ska starta upp en
grupp som mer systematiskt följer aktuell forskning
inom utbildningsområdet för att bli bättre inom
området ” en skola på vetenskaplig grund ”. En av
rektorns uppgifter är att skapa organisatoriska
möjligheter för att uppmuntra till sådana möjligheter.
Problemet på en liten skola är att det oftast bara finns
en lärare inom samma ämnesområde. Detta försvårar
uppdraget inom detta målområde.
Förväntad utveckling
Budget 2014 är beräknad på ett elevantal om 133 elever under vårterminen 2014 samt 117 elever till höstterminen 2014. Detta ger ett genomsnitt på 125 elever
vilket är 36 elever mindre än i budget 2013. Tilldelad
budget 2014 innebär ett minskat utrymme på 3,4 mkr
för gymnasiet samtidigt som komvuxverksamheten får
ett oförändrat utrymme.

i framtiden, kommer att göra skolan attraktiv som
utbildningsanordnare. Stage4you utbildar elever i den
växande branschen inom ”upplevelseindustrin” – en av
de starkast växande verksamheterna i landet.
Tilldelad elevpeng för skolans verksamhet innebär
fortsatta utmaningar för att kunna driva verksamheten
på bästa och resurseffektivaste sätt. Industritekniskt
program, Samhällsvetenskapliga programmet inriktning Räddning och säkerhet samt Bygg och Anläggningsprogrammet fasas alla ut inför höstterminen 2014
vilket gör att skolan blir helt inriktad på Hantverksprogrammet och Estetiska programmet med inriktning
estetik och media respektive musik.
Skolan kommer att arbeta fram ett nytt lokalförsörjningsprogram baserat på de nya förutsättningar
som kan komma att gälla. Det är viktigt att påpeka i
detta sammanhang att det måste finnas en koppling
till Torsås kommuns planering av lokaler i framtiden.
Samverkan och synergimöjligheter bör och måste
eftersträvas för att optimera lokalanvändningen och få
en ekonomisk hållbar lokalkostnad för verksamheten.
Skolan kommer att tillsammans med skolledningen
och personalen på Jenny Nyströmsskolans Estetiska
program att identifiera möjliga samverkansformer
mellan skolorna och programinriktningarna. Detta görs
för att skapa mervärden för bägge skolorna både
gällande undervisningen för eleverna, men också i utveckling och kompetensutveckling för personalgruppen.

Stage4you arbetar intensivt med att utveckla innehållet i den riksrekryterande estetiska spetsutbildningen
inom musik för att vara väl förbereda inför starten läsåret
2014–2015. Olika vägar för elevrekrytering ses över, inte
enbart för ovan nämnda utbildning utan för samtliga
program och inriktningar på Stage4you. Vidare arbetar
enheten med att utveckla formerna för samarbetet
med Linnéuniversitetet för att förbereda sig inför en
etablering av de Yrkeshögskoleutbildningar skolan har
ansökt om att få starta läsåret 14/15.
Utvecklingen av skolans olika verksamheter fortsätter
enligt de uppdrag som skolan fått från Förbundsstyrelsen. Vi förutsätter att efter den pågående utvecklingsfasen vid skolan ska Stage4you Academy klara de
vikande elevkullarna och konkurrensen från omvärlden
och få en stabil och ökande elevutveckling. Den unika
utbildningsplattform som eleverna erbjuds idag, och
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Ölands Gymnasium och Komvux
På Ölands Gymnasium återfinns både Restaurang- och
livsmedelsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet. Hos Ölands Gymnasium sker utbildningen
i eget restaurangkök och i bistro på välrenommerade
Halltorps Gästgiveri. Elever får mycket tid med Halltorps
egna kockar och serveringspersonal i deras kök och
matsal. Hotell- och turismeleverna får mycket av sin
yrkesutbildning på exempelvis Ekerum Golf- och
Resort, Strand Hotell i Borgholm och på flera andra
turistanläggningar.
Analys av årets ekonomi och verksamhet
(tkr)
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Bokslut
2013

59

307

Kostnader
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7 320
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Årets resultat gymnasiet
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Årets resultat komvux

799

verksamheten samt en något lägre budgetjustering i och
med höstens avräkning bidrar till förändringen mellan
prognos och utfall.
Gymnasieskolans verksamhet på Ölands Gymnasium
uppvisar ett resultat om minus 1,5 mkr medan komvuxverksamheten redovisar ett plusresultat om 0,8 mkr. Även
Ölands Gymnasium hade ett sparbeting med sig in i
budgetåret 2013. Det uppgick till 0,8 mkr och avsåg
gymnasieverksamheten.
Restaurang och livsmedelsprogrammet och Hotell- och
turismprogrammens kostnader uppgår i stort sett till
budgetnivå men då besparingsposterna redovisas på
andra verksamheter så borde programmen visat på
överskott för att klara enhetens mål totalt.
En omförhandling av avtalet mellan Kalmarsunds
gymnasieförbund och Halltorps Gästgiveri medförde
en extra kostnad på 0,8 mkr för 2013. Ölands
Gymnasium har under året satsat mycket på marknadsföring genom utskick till elever i årskurs 9, bussreklam,
bioreklam etc. Detta visar sig i redovisningen då dessa
poster påverkar utfallet på administrationsverksamheterna (både vad gäller gymnasiet och komvuxverksamheten) med 0,4 mkr utöver budgeterad nivå.
Hyran till fastighetsägaren BEAB, Borgholm Energi, löper
per budgetår. Hösten 2013 är elevpengen baserad på 44
elever medan hyreskostnaden baserades på 53.
Antalet elever inom vuxenutbildningen har det senaste
året minskat någon, om än marginellt. Lokalhyran för
vuxenutbildningen regleras inte av antalet elever/
studerande. Den är indexreglerad och utgår från 2004
års bestämda nivå. Hyreskostnaden uppgår till 30 procent av nettoutfallet för vuxenutbildningen.

Viktiga händelser
Årets avgångsklass, från Hotell- och restaurangprogrammet bestod av 24 elever. Antagna elever
hösten 2013 uppgick till 19–17 elever till RestaurangEnheten innehar 2013 en nettobudget om 12,4 mkr. I
och livsmedelsprogrammet (RL) och två elever till
helårsprognosen som upprättades i oktober förutHotell- och turismprogrammet (HT). Det är en minskspåddes ett underskott om 0,4 mkr. Avvikelsen i bokning med fem elever från föregående läsår. Hösten
slut 2013 är 0,7 mkr. Differensen mellan prognos och
utfall består i ett sent beslut från skolverket vilka återk- 2012 antogs 16 elever till Restaurang- och livsmedelsprogrammet och 1 elev till Hotell- och turismräver pengar för lärlingsutbildning för vuxna då enheten inte producerat de platser som bidraget var avsett programmet. Av dessa finns 13 RL samt HT-eleven kvar
för. Även statsbidrag för tilldelade extra platser, kostnad på skolan. Det minskade elevantalet beror troligtvis på
elevminskningen totalt inom gymnasieförbundet och
för interkommunal ersättning inom komvuxInvesteringar
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lärare och kamrater i klassrummet, vid klassråd, som
elevskyddsombud. Elevkåren som har täta möten med
rektor är ett annat språkrör för elevernas önskemål och
uppfattning om sin vardag. Eleverna deltar aktivt i olika
event såväl på skolan, på Halltorp som utanför skolan.
Samtliga elever har tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator och skolpsykolog.
Elever i behov av särskilt stöd
För elever som kommer från kommuner tillhörande
gymnasieförbundets kommuner sker överlämning vid
särskilda tillfällen under vårtermin och vid läsårsstart.
Ibland får skolan tyvärr ingen eller bristfällig information om eller överlämning av elever med hemkommun
utanför närkommunerna innan läsårets start. Undantag
dess samverkanskommuner samtidigt som den nya
finns lyckligtvis. Ett tidigt föräldramöte, hälsosamtal,
gymnasiereformen, Gy-11, med den nya indelningen
tester eller dylikt fångar i regel upp elever med särskilda
Yrkesprogram - Studieförberedande program har medfört ett avsevärt minskat intresse för yrkesprogrammen. behov. Stöd ges integrerat i klassrummet, i mindre grupp
eller individuellt när så krävs. Stödtid är schemalagd två
eftermiddagspass per vecka. Under 2013 har även ett
År 2013 var ett guldår för skolan. Två elever i årskurs
kvällspass erbjudits. Stöd- och kvällsundervisning
tre vann Gymnasie-SM för kockar i mars månad. En
/studieverkstad är extra viktigt för de elever som har sitt
av dessa två tog senare under våren hem titeln Årets
Kockelev. Ett lag från skolan vann regionfinalen i Mjölby hem och vårdnadshavare på annan ort.
i april och gick därmed vidare till riksfinalen i Växjö den 14
september. Förstapriset i regionfinalen är resa till Gotland Digital kompetens
Flera av skolans lärare har under året nått långt i sin
och Almedalsveckan. Under hösten 2013 planeras för
2
digitala kompetens och med användandet av digitala
eventuell start av IMSPR för asylsökande.
verktyg i klassrummet (SAMR – ett par har nått R,
Redifinition). Lärarna hade under 2013 tillgång till
IKT-pedagog 2 -3 dagar per vecka. I varje gymnasieklass
verksamhetsmål
finns två digitala coacher vilka deltar i de av förbundet
Alla elever ska nå kunskapsmålen
Av avgångseleverna erhöll 95,83 procent slutbetyg och anordnade gemensamma utbildningarna förutom i de
regelbundna träffar de har med sin/skolans IKThögskolebehörighet våren 2013. Avseende årskurs 1
pedagog. Coachernas uppgift är att hjälpa sina kamrater.
nådde samtliga elever målen i kurserna engelska och
IKT-pedagog och rektor träffas regelbundet för avstämsvenska (med undantag för två elever med dokumenning och planering av insatser. Den ”Digitala Visionen
terad läs- och skrivproblematik). Tre elever klarade inte
för Ölands Gymnasium” upprättades hösten 2012 och
kunskapsmålen i matematik under utsatt tid. Samtliga
kommer att revideras något. Detta är ett gemensamt
nådde målen i samtliga tre kurser under hösten 2013.
arbete mellan rektor och IKT-pedagog.
Eleven i centrum
Ekonomi i balans
Alla elever ges de bästa förutsättningar att nå goda
Budgetåret 2013 slutade med ett underskott på 1,5 mkr
resultat: den lilla skolan ger många möjligheter till
för gymnasieskolan medan Komvux redovisade ett
individuella lösningar för eleverna. ”Duktiga” och
överskott på 0,8 mkr. Fler elever lämnade skolan än
ambitiösa elever kan lätt gå vidare till nästa steg/kurs
som togs in i augusti 2013 – minus fem elever. Enligt
genom samläsning med Komvux. Extra stödlektioner,
verksamhetsavtal mellan Kalmarsunds gymnasieeftermiddagstid som kvällstid en kväll/vecka, erbjuds
förbund och Halltorps Gästgiveri garanterar
dem som har svårigheter att klara av en kurs eller de
Gästgiveriet ett köp av minst 16 studieplatser per
som vill träna extra. Den enskilde eleven blir sedd och
delaktig i det dagliga arbetet genom samspel med
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I dessa har bland annat organisationen Friends varit
ansvarig. Utvärderingar har visat att eleverna är mycket
nöjda med dessa dagar. Trivselenkäten visar ett sämre
betyg på jämställdhetsfrågorna 2013 jämfört med
tidigare år men får ändå goda betyg.

årskurs. Höstterminen -13 genererade elevpeng för 44
elever, varav 41 på Restaurang- och livsmedelsprogrammet, medan kostnaden för karaktärsämnesundervisnigen beräknades på 48 elever. Korrigeringen
av verksamhetsavtalet där kostnaden per elev ökade
från 32 tkr till 40 tkr räknat från hösten 2012 medförde
ett ytterligare sparbeting på 0,8 mkr.

En skola på vetenskaplig grund
Vetenskap handlar om ett systematiskt utforskande av
tillvaron för att ge förståelse och perspektiv på den. Det
handlar om att i undervisningen kritiskt granska, pröva
och sätta faktakunskaper i ett sammanhang.
Problematiseringar ger nya sätt att betrakta verkligheten.
Ett växelspel mellan teori och empiri, ett normativt
bedömningssätt och kollegialt lärande och relevant fortbildning är grundstenar i den Vetenskapliga grunden”.
En skola på vetenskaplig grund har blivit ett naturligt
arbetssätt för de flesta lärare på skolan och vi arbetar
enligt mottot: Eleverna ska få med sig en nyanserad
kunskapsbild i samtliga kurser.
Förväntad utveckling
Även för Ölands Gymnasium innebär elevpengstilldelningen inför 2014 minskade resurser. Precis
som på Stage4you så är det på gymnasiesidan skolan
behöver hitta nya sätt att möta kostnader då komvuxfinansieringen ser ut att ge de resurser som enheterna
behöver.

2013 beviljade Skolverket statsbidrag för Yrkesvux och
Gymnasial Lärlingsvux till Borgholms kommun till ett
belopp av 1 mkr respektive 1,1 mkr. Tilldelningen av
årsplatser för Lärlingsvux var dock större än vad som
kunde produceras varför skolan blev återbetalningsskyldiga med 0,9 mkr. Yrkesvuxutbildning och gymnasial
lärlingsutbildning planeras i samråd med arbetsYrkesvuxutbildningen och SFI för ensamkommande
förmedling och kommun.
ungdomar är verksamheter som är svåra att budgetera
då efterfrågan och beslut från staten styr. Det är dock
SFI
verksamheter som kan bidra med ökade resurser vilket
Från och med juli 2011 övergick ansvaret för undervisi sin tur kan bidra med en ökad flexibilitet.
ningen av SFI för flyktingar till Borgholms kommun och
därmed även projektet SFI Yrkesutveckling så länge det
Det viktigaste arbetet framöver för Ölands Gymnasium
pågick. De elever som studerar SFI vid Ölands Gymnasium
är att få fler elever till skolan och hitta tillvägagångssätt
har lämnat flyktingstatus eller är invandrare (cirka 25 till
för detta. Skolan ska profilera sig och stärka varumärket
antalet). Måluppfyllelsen är hög. I samverkan med
Ölands Gymnasium. Utvecklingsarbetet är i full gång
Arbetsförmedlingen ser skolan till att våra elever får
och kommer att fortsätta under 2014. Genom dialog
Språk och Yrkespraktik som passar den enskilde eleven.
med Jenny Nyströmskolan och Kulinariska Akademin
kan båda restaurangutbildningarna inom gymnasieJämställdhet
förbundet utvecklas.
Skolan har numera tre lärare som är så kallade ”håjjare”
och ingår i den förbundsövergipande gruppen med
Tidigt i januari 2014 fick skolan en ansökning om YHregelbundna möten och riktad fortbildning. Ett av
utbildning till ”Köks- och Restaurangchef” beviljad av
skolans jämställdhetsmål har varit att få samtliga elever,
YH-myndigheten. Detta kan i bästa fall ingå i en lyckad
oavsett kön, att delta i kursen Idrott och Hälsa.
symbios där denna bidrar till att stärka varumärket och
Resultatet har varit mycket positivt. Enheten har årligt
varumärket i sig kan genera ytterligare YH-utbildningar.
förekommande dagar med fokus på Jämställdhet.
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Externa redovisningsprinciper
Kalmarsunds gymnasieförbund
följer den kommunala redovisningslagen och rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning
vilket bland annat innebär att:
• Intäkter redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de
ekonomiska tillgångarna kommer
att tillgodogöras kommunen och
intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.

• Fodringar har upptagits till de
belopp var med de beräknas inflyta.
• Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där
inget annat anges.
• Periodiseringar av inkomster och
utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Pensionsskuld
Kalmarsunds gymnasieförbund har
beslutat att försäkra bort så mycket
som möjligt av pensionsskulden i
balansräkningen.
Från och med 1998 ska förbundets
pensionsskuld redovisas enligt den
så kallade blandmodellen. Enligt den
här modellen ska pensionsförpliktelser intjänade från och med
1998 redovisas som skuld i balansräkningen och pensionsförpliktelser
intjänade före 1998 redovisas
som ansvarsförbindelse. Skulden
respektive ansvarsförbindelsen har
belastats med särskild löneskatt på
24,26 procent.
Beräkningen av pensionsskuldens förändring är försenad.
Vi har grundat vår beräkning på
prognosen vid delåret, framtagen
av SPP. Efter att den togs fram har vi
bytt pensionsbolag till Skandikon.
En extra summa (50 procent av

pensionsskuldens förändring inklusive
effekter av RIPS plus löneskatt till en
total summa av 538 tkr) har lagts till
SPPs beräkning enligt försiktighetsprincipen då det efter byte av leverantör framkommit en del rättningar av
underlag vilka kan påverka pensionsskuldsberäkningen.

som anläggningstillgång om
beloppet överstiger gränsen för
mindre värde. Gränsen för mindre
värde har satts till 0,5 prisbasbelopp och gäller som gemensam
gräns för materiella- och immateriella tillgångar.

De olika avskrivningstiderna för
investeringar är:
Inventarier		
10 år
Stadigvarande
undervisningsmaterial 5 år

Semesterlöneskuld och övertid
Semesterlöneskulden och okompenserad övertid för de anställda har
redovisats som en kortfristig skuld.
Årets förändring har belastat resultaträkningen. De intjänade förmånerna
har belastats med lagenliga
arbetsgivaravgifter samt ytterligare 0,2 procent för medlemsavgift Pacta för de grupper det
berör. Rapporterna och därmed
skulden har tagits ut efter lönekörningen i januari vilket innebär
att semesterdagar uttagna i
december räknats av. Vid bokslut
2012 grundades beräkningen på
uppgifter innan januarilönens
körning vilket innebär en minskning
av skulden mellan åren.

Gränsdragning mellan kostnad och
investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande
bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras

Kapitaltjänstkostnader
Kapitalkostnaden består dels av rak
avskrivning på anskaffningsvärdet,
dels av internränta med 5 procent
på bokfört värde.

Avskrivningar
Lager har värderats enligt ”lägsta
värdets princip” LVP, vilket betyder
det lägsta av anskaffnings- eller
netto-försäljningsvärdet (verkligt
värde).
Rak avskrivning innebär att ett
lika stort belopp kostnadsförs varje
år under avskrivningstiden.
Planenliga avskrivningar görs enligt
kommunförbundets förslag till
avskrivningstider.
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2,9
0,0
1,6
-1,3
0,1
0,9
-2,4
1,3

3,8
-0,1
-0,1
-0,7
0,0
-39,9
14,8
-14,0

4,6
0,0
-13,8

4,8
0,0
11,2

5,2
0,0
9,8

0,0
-4,2
-13,3
-0,8

2,8
4,5
8,0
33,3

0,6
7,7
-16,8
6,6

-3,9
0,0
0,0
0,0
-3,9

-3,4
0,1

-2,9
0,0

-3,7
4,3

-4,6
0,0

-3,3

0,2
-2,8

0,2
0,7

-0,1
-4,7

0,0
0,0
-0,1
-0,1

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

-2,7
65,9
63,2

-17,2
83,1
65,9

-3,6
86,7
83,1

34,0
52,7
86,8

1,9
50,8
52,7

Balansräkning

balansräkning
Kalmarsunds Gymnasieförbund
(mkr)

Anl ä ggni ngs l l gå nga r
Imma teri el l a a nl ä ggni ngs l l gå nga r
Ma teri el l a a nl ä ggni ngs l l gå nga r
Ma rk, byggna der och tekn a nl ä ggni nga r
Ma s ki ner och i nventa ri er
Fi na ns i el l a a nl ä ggni ngs l l gå nga r
Lå ngfri s g fordra n
Summa anläggningsllgångar
Oms ä ni ngs l l gå nga r
Förrå d
Fordri nga r
Ka s s a och ba nk
Summa omsäningsllgångar
TILLGÅNGAR

Not

2013

2012

2011

2010

2009

9
10
11a

13,3
0,1
0,1
13,5

12,4
0,1

13
0

14
0

20
0

12,4

13

15

20

0,8
93,2
63,2
157,2
170,7

0,8
94,2
65,9
160,9
173,3

1
54
83
138
151

1
50
87
138
152

4
54
53
111
131

2012

2011

2010

2009

-0,5
60,8

53,1
0,0
8,3
61,3

27
0
26
53

25
0
2
27

25
0
0
25

13
14

4,7
2,0

3,1
3,3

3,2
4,0

17
4

2
8

16
15

0,0
103,2
109,9
170,7

0,0
105,6
112,0
173,3

0
91
98
151

0
104
125
152

0
96
106
131

17

37,4
46,4
0,0
174,3

34,5
43
0
134

32
39
0
149

30
37
0
201

36
45
0
166

13,5
54,1
0,4
63,2

12,4
55,4
35%
65,9

12,9
47,4
35%
83,1

14,7
33,5
18%
86,7

20,2
14,7
19%
52,7

11
12

Not
Eget ka pi ta l
Ingå ende eget ka pi ta l
Di rektbokning eget ka pi ta l
Årets res ul ta t
Summa eget kapital
Avs ä ni nga r
Avs ä ni nga r för pens i oner
Andra a vs ä ni nga r
Skul der
Lå ngfri s ga s kul der
Korri s ga s kul der
Summa skulder
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ansvarsförbindelser
Pens i ons förpl i ktel s er före 980101
i nkl us i ve l önes ka 
Borgens å ta ga nden
Lea s i ngå ta ga nden opera onel l a
Nyckeltal
Anl ä ggni ngs ka pi ta l
Rörel s eka pi ta l
Sol i di tet
Li kvi da medel

61,3

17
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Drift- och investeringsredovisning

Drift- och investeringsredovisning
Driftredovisning
(tkr)
Gemensamt
Förbundskontoret
Lars Kaggskolan
Stagneliusskolan
Jenny Nyströmskolan inkl gymnasiesär
Axel weudelskolan
Ölands Gymnasium
Ölands Gymnasium komvux
Stage4you Academy
Stage4you Academy Komvux
Kostenheten
Finanser

Neokostnader Neobudget Resultat 2013 Resultat 2012
331 105
322 849
8 256
17 307
-9 333
-8 007
-1 326
1 172
-83 254
-83 513
259
-2 426
-65 437
-64 839
-598
-3 580
-95 616
-93 799
-1 817
-4 747
-28 536
-27 732
-804
677
-7 013
-5 476
-1 538
-691
-6 146
-6 945
799
183
-18 379
-15 191
-3 188
-826
-1 886
-2 028
142
327
-13 865
-13 328
-537
-224
-2 190
-1 493
-697
0
-549
500
-1 049
7 172

investeringsredovisning
(tkr)
Lars Kaggsskolan
Stagneliusskolan
Jenny Nyströmsskolan inkl gymnasiesär
Axel Weudelskolan
Ölands Gymnasium och komvux
Stage4you academy och komvux
Kostenheten
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Budget 2013 Redovisning 2013
868
903
964
1 024
1 935
1 115
257
178
86
0
600
142
669
517
5 379
3 879

Redovisning 2012
1 279
673
1 115
0
68
0
191
3 326

Noter

noter
Not 1: Verksamhetens intäkter
Externa intäkter
Återbetalning AFA
Interna intäkter
Summa

2013
96,2
6,9
37,9
141,0

2012
86,8
8,2
33,0
128,0

2011
128,7

2010
143,8

2009
150,7

24,2
152,8

18,1
161,8

21,2
171,9

Not 2: Verksamhetens kostnader

2013

2012

2011

2010

2009

Externa kostnader
Interna kostnader
Summa

-528,1
-37,9
-566,0

-524,4
-33,0
-557,4

-535,2
-34,1
-569,3

-568,4
-35,1
-603,5

-577,0
-36,1
-613,2

Not 3: Pensionskostnader m m
Semesterlöneskuld
Löneska
Avtalsförsäkringar (KPA, FORA)
FÅP
Förvaltningsavgier
Ökning pensionsskuld
Utbetalda pensioner
Pensioner (ind. valet)
Summa

2013
1,9
-3,4
-0,2
-3,9
-0,1
-1,0
-1,4
-8,8
-16,9

2012
-3,8
-2,9
-0,4
-1,4
-0,1
0,1
-1,9
-8,7
-19,2

2011
-0,8

2010
-0,1

2009
0,1

-0,8

-0,1

0,1

Not 4: Kapitaltjänstkostnader
Avskrivningar
Internränta
Nedskrivningar
Summa

2013
-2,9
-0,6
0,0
-3,5

2012
-3,8
-0,6
0
-4,4

2011
-5,0

2010
-5,1

2009
-5,7

0
-5,0

-4,3
-9,4

0
-5,7

Not 5: Medlemsbidrag
Borgholm, Torsås, Kalmar, Mörbylånga
Summa

2013
429,4
429,4

2012
431,9
431,9

2011
454,2
454,2

2010
454,6
454,6

2009
457,6
457,6

Not 6: Statsbidrag m m
Övrigt
Summa

2013
14,1
14,1

2012
27,0
27,0

2011
14,7
14,7

2010
10,8
10,8

2009
9,7
9,7

Not 7: Finansiella intäkter
Räntor
varav Kapitaltjänstränta
Akeutdelning
Borgensavgi
Summa

2013
1,3
0,6
0,0
0,0
1,3

2012
2,0

2011
2,2

2010
1,2

2009
0,5

0
0
2,0

0
0
2,2

0
0
1,2

0
0
0,5

Not 8: Finansiella kostnader
Kostnadsräntor
RIPS påverkan på p-skuld
Finansiella kostnader p-skuld
Summa

2013
-0,1
-0,3
-0,1
-0,4

2012
-0,2

2011
0,0

2010
0,0

2009
0,1

-0,2

0,0

0,0

0,1

Not 9: Anläggningsllgångar

2013

2012

2011

2010

2009
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Övrigt
Summa

14,1
14,1

27,0
27,0

14,7
14,7

10,8
10,8

9,7
9,7

Not 7: Finansiella intäkter
Räntor
varav Kapitaltjänstränta
Akeutdelning
Borgensavgi
Summa

2013
1,3
0,6
0,0
0,0
1,3

2012
2,0

2011
2,2

2010
1,2

2009
0,5

0
0
2,0

0
0
2,2

0
0
1,2

0
0
0,5

Not 8: Finansiella kostnader
Kostnadsräntor
RIPS påverkan på p-skuld
Finansiella kostnader p-skuld
Summa

2013
-0,1
-0,3
-0,1
-0,4

2012
-0,2

2011
0,0

2010
0,0

2009
0,1

-0,2

0,0

0,0

0,1

Not 9: Anläggningsllgångar

2013

2012

2011

2010

2009

Immateriella anläggningsllgångar

0,0

0

0

0

0

Fasgheter och anläggningar

0,0

0

0

0

0

Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ingående bokfört värde
Årets nyanskaffningar
Årets avskrivningar
Nedskrivning inv
Utgående bokfört värde

165,0
-152,6
12,4
3,9
-2,9
0,0
13,3

12,8
3,4
-3,8

14,4
3,0
-4,6

20,3
4,6
-5,2

12,4

12,8

19,8
3,7
-4,8
-4,3
14,5

19,8

Not 10: Finansiella anläggningsllgångar
Södra skogsägarna och Kalmar Lantmän
Summa

2013
0,1
0,1

2012
0,1
0,1

2011
0,1
0,1

2010
0,3
0,3

2009
0,4
0,4

Summa anläggningsllgångar

13,3

12,4

12,9

14,7

20,2

Not 11: Korrisga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Övriga fordringar
Schablonmoms
Fodran moms
Fodringar hos staten
Skaekonto
Interimsfordringar löner
Summa

2013
44,0
9,3
10,1
0,0
1,2
3,9
1,6
23,1
0,0
93,2

2012
46,9
12,9
8,7
0,0
1,4
4,9
2,7
16,6
0,1
94,2

2011
42,8
9,0
2,4
0,1
0
0
0
0
0
54,3

2010
42,4
5,0
1,6
1,1
0
0
0
0
0
50,1

2009
40,6
8,6
5,2
0,0
0
0
0
0
0
54,4

Not 11a: Långfrisga fordringar
Elevkår Stagg
Summa

2013
0,1
0,1

2012
0,0
0,0

2011
0,0
0,0

2010
0,0
0,0

2009
0,0
0,0

Not 12: Likvida medel
Bankkonto och handkassa
Summa

2013
63,2
63,2

2012
65,9
65,9

2011
83,0
83,0

2010
86,6
86,6

2009
52,6
52,6

2013
3,1

2012
3,2

1,3
0,3

-0,7
0,6

2010
2,3
-1,9
13,6
2,8

2009
0,0
-1,2
3,0
0,4

4,7

3,1

2011
16,8
-1,5
-9,8
-2,5
0,2
3,2

16,8

2,3

Noter

Not 13: Avsäning pensioner mm
Ingående avsäning
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Avsäning löneska
66Justering
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2013
digare års UB
Utgående avsäning

Summa

93,2

94,2

54,3

50,1

54,4

Not 11a: Långfrisga fordringar
Elevkår Stagg
Summa

2013
0,1
0,1

2012
0,0
0,0

2011
0,0
0,0

2010
0,0
0,0

2009
Noter

Not 12: Likvida medel
Bankkonto och handkassa
Summa

2013
63,2
63,2

2012
65,9
65,9

2011
83,0
83,0

2010
86,6
86,6

2009
52,6
52,6

Not 13: Avsäning pensioner mm
Ingående avsäning
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Avsäning löneska
Justering digare års UB
Utgående avsäning

2013
3,1

2012
3,2

1,3
0,3

-0,7
0,6

2010
2,3
-1,9
13,6
2,8

2009
0,0
-1,2
3,0
0,4

4,7

3,1

2011
16,8
-1,5
-9,8
-2,5
0,2
3,2

16,8

2,3

2,0
0,5

14,2
1,4
0,7

1,3
0,3

0,7
3,2

0,5
16,7

0,6
2,3

Rek 2.1 särskild avtalspension och vissdspension
Specifikaon - Avsa ll Pensioner
Särskild avtals/ålderspension
Pensionsavgi
Förmånsbestämd/kompl pension 4 st
Ålderspension 64 st
Pension ll eerlevande 5 st
Summa Pensioner
Löneska
Extra avsäning pga sen pensionsskuld
Summa avsa ll pensioner

0,0
0,0

0,4
2,3
0,7
3,4
0,8
0,5
4,7

0,0
1,7
0,7
2,5
0,6
3,1

3,2

16,7

2,3

4,7
46,4
0,0
0,0
51,1
51,1

3,1
42,9
0,0
0,5
46,5
46,5

3,2
39,2
0,0
0,0
42,4
42,4

2,6
36,8
0,0
14,4
53,8
53,8

2,3
45,0
0,0
0,0
47,3
47,3

Not 14: Övriga avsäningar
Ingående avsäning*
Periodens avsäningar
Ianspråktagande under perioden
Periodens återföringar av outnyjat belopp
Utgående avsäning
*avser avsäning för införandet av gymnasiereformen GY2011

2013
3,3
0,0
-1,3
0,0
2,0

2012
4,0

2011
4,2

2009
0,0
7,5

-0,7

-0,2

3,3

4,0

2010
7,5
4,2
-5,4
-2,1
4,2

Not 15: Korrisga skulder
Semesterlöneskuld
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader
Övriga korr skulder
Intäktsförsko
Upplupna pensionskostnader
Upplupna skaer
Upplupen arbetsgivaravgi
Löneska/Fasghetsska
Summa

2013
22,9
21,2
2,0
1,5
38,2
8,6
4,0
4,7
0,0
103,2

2012
24,8
26,7
4,2
0,3
40,9
8,6
0,0
0,0
0,6
105,6

2011
21,0
31,3
2,1
0,3
39,1
6,8
-10,0
0,0
0,0
90,8

2010
21,8
25,4
2,6
0,7
40,0
10,3
3,3
0,0
0,0
104,0

2009
23,4
20,2
2,1
0,5
40,0
7,3
2,6
0,0
0,0
96,1

Not 16: Långfrisga skulder

2013

2012

2011

2010

2009

Antal vissdsförordnanden
Poliker
Tjänstemän
Rek 7.1 pensionsmedel och pensionsförpliktelser
Avsäning för pensioner
Ansvarsförbindelse
Finasiella placeringar
Särskild avtalspension
Totala pensionsförpliktelser
Återlånade medel
Aktualiseringsgrad (dec 2012) 79%

7,5

ÅRSREDOVISNING 2013 | 67

Noter

Not 14: Övriga avsäningar
Ingående avsäning*
Periodens avsäningar
Ianspråktagande under perioden
Periodens återföringar av outnyjat belopp
Utgående avsäning
*avser avsäning för införandet av gymnasiereformen GY2011

2013
3,3
0,0
-1,3
0,0
2,0

2012
4,0

2011
4,2

-0,7

-0,2

3,3

Not 15: Korrisga skulder
Semesterlöneskuld
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader
Övriga korr skulder
Intäktsförsko
Upplupna pensionskostnader
Upplupna skaer
Upplupen arbetsgivaravgi
Löneska/Fasghetsska
Summa

2013
22,9
21,2
2,0
1,5
38,2
8,6
4,0
4,7
0,0
103,2

Not 16: Långfrisga skulder
Summa

Not 17: Ansvarsförbindelser mm
Leasing och lokalhyror
Leasing
Lokalhyra inom ägarkretsen
Lokalhyra utom ägarkretsen
Summa
Pensionsförpliktelser äldre än 1998
Pensionsförpliktelser
Löneska
Summa
Not 18: Leasing
Finansiella leasingavtal över 3 år
Maskiner och inventarier
Därav förfall inom 1 år
Därav förfall inom 1-5 år
Därav förfall senare än 5 år
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2009
0,0
7,5

4,0

2010
7,5
4,2
-5,4
-2,1
4,2

2012
24,8
26,7
4,2
0,3
40,9
8,6
0,0
0,0
0,6
105,6

2011
21,0
31,3
2,1
0,3
39,1
6,8
-10,0
0,0
0,0
90,8

2010
21,8
25,4
2,6
0,7
40,0
10,3
3,3
0,0
0,0
104,0

2009
23,4
20,2
2,1
0,5
40,0
7,3
2,6
0,0
0,0
96,1

2013
0,0

2012
0

2011
0

2010
0

2009
0

2013

2012

2011

2010

2009

21,1
142,3
10,8
174,3

39,8
67,3
26,9
134,0

56,4
60,1
32,3
148,8

51,2
125,2
24,3
200,7

14,7
125,7
25,7
166,1

37,4
9,1
46,4

34,5
8,4
42,9

31,6
7,7
39,2

29,6
7,2
36,8

36,2
8,8
45,0

2013

2012

2011

2010

16,9
143,1
14,2

51,0
61,5
21,5

42,3
12,0
94,5

12,4
97,1
91,2

7,5

13,4
127,9
24,9

Begreppsförklaringar & Fotnoter

begreppsförklaringar & Fotnoter
Anläggningstillgångar är tillgångar som ska användas Investeringsredovisning redovisar in- och utbetalningar för årets nettoinvesteringar i till exempel fasten längre tidsperiod, till exempel byggnader, fordon,
igheter, anläggningar, maskiner och inventarier. Dessa
maskiner, värdepapper etc.
tillgångar är avsedda att användas under en längre
tidsperiod.
Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräkningen över ekonomiska åtaganden som inte redoFinansieringsanalysen beskriver betalningsflödet
visas som skuld eller avsättning i balansräkningen.
uppdelat på sektorerna löpande verksamhet, investeringar och finansiering och mynnar ut i förändring av
Avskrivningar är planmässig värdeminskning av
likvida medel.
anläggningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Frisktal: Personer som inte har haft någon registrerad
sjukdag under året.
Avsättning utgörs av de betalningsförpliktelser som
är säkra eller sannolika till sin existens och där det finns
säkerhet beträffande beloppets storlek eller tidpunkten Kortfristiga fordringar och skulder har en förfallotid
på mindre än ett år från balansdagen.
för betalning, till exempel avsättning för pensioner.
Balansräkning visar den ekonomiska ställningen vid
årets slut uppdelat på tillgångar (anläggnings- och
omsättningstillgångar), eget kapital, avsättningar samt
skulder (lång- och kortfristiga skulder).
Bokfört värde är det värde som en tillgång är upptagen till i bokslutet.
Eget kapital är totala tillgångar minus avsättningar och
skulder (nettoförmögenhet). Det egna kapitalet har två
beståndsdelar; anläggningskapital och rörelsekapital.

Likvida medel består av kontanter, banktillgodohavande, statsskuldsväxlar, bankcertifikat med mera.
Långfristiga fordringar och skulder har en förfallotid
på mer än ett år efter balansdagen.
Långtidssjukfrånvaro: All sjukfrånvaro som är över 59
dagar i sjukperioden.
Löneskatt är skatt på pensionsförmåner till anställda.

Månadsanställd: Menas både tillsvidare. och vissExtraordinära intäkter/kostnader saknar tydligt sam- tidsanställda (vikarier, allmän visstidsanställning) med
band med ordinarie verksamhet och är av sådan art att månadslön.
de inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt
Omsättningstillgångar är tillgångar som förväntas
uppgår till väsentligt belopp.
innehas under kort tid, exempelvis kundfordringar och
förråd. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas till
Finansiella intäkter/kostnader redovisas under
likvida medel.
särskild rubrik i resultaträkningen, exempelvis ränteintäkter, utdelning, räntekostnader med mera.
Periodisering innebär en fördelning av kostnader och
intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.
Finansnetto är finansiella intäkter minus finansiella
kostnader.
Personalomsättning: Antalet tillsvidareanställda som
har slutat i Kalmarsunds gymnasieförbund under
Frånvarotid: Frånvaro från ordinarie arbetstid. Med
perioden dividerat med det genomsnittliga antalet
ordinarie arbetstid avses all tid som ska utföras enligt
respektive anställds anställningsavtal, alltså inte faktisk tillsvidareanställda.
arbetad tid. Avser månadsavlönade.
Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och
kostnader och därmed hur förändringen av förbundets
Intern ränta är en årlig ersättning mellan finanseget kapital framkommit. Denna förändring kan också
förvaltningen och nämnderna för det kapital som
beräknas genom att man jämför eget kapital i de
nyttjas av nämnden.
senaste två årens balansräkningar.
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Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelse-kapitalet är en
del av det egna kapitalet.

Fotnoter

1 Rekommendation 3.1 i Redovisning av extraordinära poster och
upplysningar för jämförelseändamål, Augusti 2006, av RKR (Rådet
för Kommunal Redovisning).
Sjukfrånvaro: Den totala sjukfrånvaron i timmar om2 Gäller både JN och LK
räknat till procent. Avser samtliga anställda, alltså både 3 Se programförkortningar nedan
månads- och timavlönade.
4 Program som finns på flera skolor räknas två gånger
vilket ger program
Soliditet är eget kapital satt i relation till de totala
5 Inom 4 år
tillgångarna. Visar hur stor del av de totala tillgångarna 6 Program som finns på flera skolor räknas två gånger
som finansieras med egna medel.
vilket ger 23 program
7 Inom ett år
Tillsvidareanställd: En medarbetare med fast anställ- 8 Inom ett år
ning. En anställning som enligt avtal pågår tills uppsäg- 9 Se programförkortningar nedan
ning sker från någon part. En tillsvidareanställning kan
vara på hel- eller deltid.
Programförteckningar
BA
BF
BP
EC
EE
Visionen anger ett framtida, ej tidsbestämt, önskvärt
EK
tillstånd och talar om vart Kalmarsunds gymnasieförEN
bund är på väg.
ES
ESMUS
Visstidsanställd: Anställd som från början har ett fast- FT
ställt slutdatum. Det kan vara ett vikariat eller en allmän FP
visstidsanställning så kallad AVA, på hel- eller deltid.
HA
HR
HT
Årsarbetare: Samtliga anställda (hel- och deltider)
omräknat till heltidstjänster. Årsarbetsbegreppet mäter HP
HU
överenskommen sysselsättningsgrad och inte den
HV
verkliga arbetstiden.
IM
IMIND
Skolförkortningar:
IMPRO
ST-Stagneliusskolan
IMSPR
IMYRK
JN- Jenny Nyströmsskolan
IN
ÖG- Ölands Gymnasium
IP
S4Y- Stage4you academy
LP
LK- Lars Kaggskolan
MP
AW – Axel Weüdelskolan
NA
NV
OP
RL
SA
SP
TE
VF
VO

Timavlönad: Avser tidsbegränsad anställning och är
anställd per timme.
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Bygg- och anläggningsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
Byggprogrammet
Elprogrammet
El- och energiprogrammet
Ekonomiprogrammet
Energiprogrammet
Estetiska programmet
Estetiska programmet inriktningen musik
Fordons- och transportprogrammet
Fordonsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Hotell- och restaurangprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Handels och administrationsprogrammet
Humanistiska programmet
Hantverksprogrammet
Introduktionsprogrammet
Introduktionsprogrammet individuellt val
Introduktionsprogrammet
Introduktionsprogrammet Språkintroduktion
Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion
Industritekniska programmet
Industriprogrammet
Livsmedelsprogrammet
Medieprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Omvårdnadsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Axel WeÜdelskolan • gymnasiesärskolan
jenny nyströmsskolan • lars kaggskolan
stage4you academy • stagneliusskolan
ölands gymnasium

Kalmarsunds gymnasieförbund
Box 865, 391 28 Kalmar
gymnasieforbundet@gyf.se
www.gyf.se

