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Förvaltningsberättelse

sammanfattning år 2014
• Kalmarsunds gymnasieförbunds första karriärstjänster har inrättats under 2014. Arbetet
med meriteringsprogram för särskilt yrkesskickliga lärare fortsätter.
• Följeforskningen av införandet av 1-1 satsningen Digital kompetens inom förbundet har redovisats och fortsätter under 2015.
• År 2014 var sista året som arbetet med Digital kompetens bedrevs i projektform. Från och
med 2015 ingår Digital kompetens i den ordinarie verksamheten.
• Kalmarsunds gymnasieförbund har ansökt till Skolverket om att få arrangera nationella
idrottsutbildningar i fotboll, innebandy, fäktning och simning. Alla ansökningar har godkänts och intag till dessa utbildningar görs till hösten 2015.
• Gymnasieförbundet har även ansökt om ett flertal YH-utbildningar, varav utbildningen
köks- och restaurangchef godkändes. Utbildningen är förlagd till Ölands Gymnasium
och Halltorps Gästgiveri.
• I slutet av 2014 delade Kalmarsunds gymnasieförbund ut sitt första jämställdhetspris.
Pristagare var Pia Larsson och Annika Mevik från Lars Kaggskolan. De belönades för sitt
bokprojekt där elever och lärare på naturvetenskapsprogrammet läser böcker som
belyser jämställdhets- och värdegrundsfrågor.
• Måluppfyllelsen för gymnasieförbundets olika mål inom de prioriterade områdena uppgick till 89 procent.
• Kalmarsunds gymnasieförbunds resultat uppgår till 10,7 mkr.
• Budgetavvikelserna på de olika skolorna uppgår till -4,8 mkr.
• Under 2014 investerades det för 4,7 mkr.
• Kalmarsunds gymnasieförbund hade den 15 september 3 005 elever som studerade
inom förbundets skolor.
• Personalkostnaderna uppgick totalt till 261 mkr och står för 50 procent av gymnasieförbundets totala kostnader.
• Sjukfrånvaron var för helåret 3,73 procent i förhållande till total arbetstid.
• Medelåldern bland tillsvidareanställda var vid årsskiftet 48,5 år.
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Styrelseordförande har ordet
Under år 2014 har Kalmarsunds gymnasieförbund stått inför ett antal
utmaningar. Vi har kostymanpassat vår verksamhet nedåt med
nästan 25 miljoner samtidigt som förbundsstyrelsen formulerat
42 delmål i budgetdokumentet. Förbundet uppvisar för 2014
en måluppfyllelse på 89 procent och ett positivt ekonomiskt
resultat på 10,7 mkr. Fantastiskt bra!
Gymnasieförbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare och vi
arbetar för att bilden av skolan som arbetsplats ska vara positiv för att eleverna i framtiden ska nå goda resultat och för att
kunna rekrytera bra medarbetare. Ett led i detta arbete har varit
att under år 2014 fortsätta satsningen på yrkesskickliga lärare. Vi vill
höja statusen och ge fortsatta karriärmöjligheter för lärare. Från och
med augusti 2014 har förbundet inrättat 15 karriärtjänster med syftet att
utveckla verksamheten i alla våra skolor.
Digital kompetens har avslutat sin projektform under 2014 och kommer från och
med nästa år att ingå i den ordinarie verksamheten. Tillgången till datorer och
digitala verktyg har ökat för både elever och lärare vilket ställer nya krav och nya
möjligheter på undervisningen vilket i sin tur påverkar hur lärarna planerar och
genomför sitt uppdrag. Vi kommer att fortsätta under 2015 med såväl processledning som kompetensutveckling inom IKT. Den trådlösa pedagogiken är här
för att stanna.
I slutet av 2014 delade Kalmarsunds gymnasieförbund ut sitt första jämställdhetspris. Priset gick till två medarbetare på Lars Kaggskolan för sitt bokprojekt kopplat
till naturvetenskapsprogrammet, där både lärare och elever läser böcker för att
belysa jämställdhets- och värdegrundsfrågor. Jämställdhetspriset är ett viktigt led
i förbundets jämställdhetsarbete.
Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder idag väl fungerande verksamheter inom
alla verksamhetsområden men vi strävar så klart alltid efter att bli ännu bättre.
Resultatförbättringar måste därför ständigt stå i fokus för att eleverna ska nå sina
mål. Det är extra roligt att gymnasieförbundet har goda resultat i måluppfyllelsen
bland våra elever när det gäller trygghet och trivsel, samt när det gäller särskilt stöd.
Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som under året har arbetat för att
gymnasieförbundet ska nå våra uppsatta mål. Tack vare Er har vi i år kommit upp i
89 procents måluppfyllelse. Bra jobbat!
Kalmar i februari 2015
Mona Jeansson
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VISION
Inom Kalmarsunds gymnasieförbund har alla
studerande nått sina kunskapsmål och som fria och ansvarstagande
människor - berikade med kunskaper och färdigheter - lämnar de
gymnasiet väl rustade för att möta yrkeslivet och vidare utbildning.
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Kalmarsunds gymnasieförbunds organisation

Styrelse
Presidiet

Arbetsutskott

Förbundschef
Förbundskontoret

Skolområdeschef

Skolområdeschef
Planeringschef

Jenny Nyströmsskolan

Lars Kaggskolan

Stagneliusskolan

Axel Weüdelskolan
Skolenhet AW1
Lärvux, Gruv,
SFI

Skolenhet LK1
NA
Skolenhet LK2
EE, TE, VF

Skolenhet ST2
EK, HA

Skolenhet LK3
IM

Skolenhet ST3
SAbet

Stage4you Academy
Skolenhet S4Y1
ESes, ESmu, HVstyl, SFI, (Lärvux)

Ölands Gymnasium
Skolenhet ÖG1

RL, HT, Gruv, (Lärvux), Gyvux, SFI

Skolenhet AW2
Gyvux, YH,
Uppdrag

Skolenhet LK4
BA, FT, HV

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).

Miljöpartiet
de gröna (1)
Vänsterpartiet
(1)

Socialdemokraterna
(4)

Mandatfördelning
Centerpartiet
(3)

Moderaterna
(2)
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fem år i sammandrag
2014

2013

2012

2011

2010

3 005

2 983

3 144

3 374

3 550

2 407

2 447

2 567

2 720

2 887

598

536

577

654

663

704*

809*

951*

1 004*

972

Kommunbidrag och övriga statsbidrag

418

443

459

469

465

Nettokostnader i % av kommunbidrag och
statsbidrag

98%

100,3%

98,6%

95,0%

99,8%

Nettokostnader tkr/elev

136

149

144

132

139

Nettokostnader (mkr)

Antal elever inom förbundet 15 sep

Från förbundets kommuner
Från andra kommuner
Elever från förbundet som studerar hos annan
huvudman

Kalmarsunds gymnasieförbund

408

445

452

445

465

Finansnetto (mkr)

0,4

0,9

1,8

2,2

1,2

Årets resultat (mkr)

10,7

-0,5

8,3

25,8

2,1

72

61

61

53

27

106

110

112

98

125

Eget kapital (mkr)
Total låneskuld (mkr)

84

63

66

83

87

Soliditet

Likvida medel (mkr)

40%

36%

35%

35%

18%

Antal tillsvidareanställda

494

512

520

526

550

Antal årsarbetare inkl. visstid och timanställda

551

568

602

605

615

Löner och ersättningar (mkr)

261

264

266

265

294

367

-1 326

1 172

-175

-135

-1 441

259

-2 426

-963

1

Verksamheternas utfall mot budget (tkr)
Förbundskontoret
Lars Kaggskolan
Stagneliusskolan
Jenny Nyströmsskolan inkl Gymnasiesärskolan
Axel Weüdelskolan

350

-598

-3 580

1 285

1 765

-2 367

-1 817

-4 747

-1 454

-1 080

2 186

-804

677

442

-184

Ölands gymnasium inkl. komvux

-404

-739

-508

1 028

228

Stage4you Academy inkl komvux

-3 160

-3 046

-499

697

-1 241

-537

-224

-130

327

-311,6

789

Kost (ingår fr.o.m. 2014 i enheternas resultat)

x

Skola-Arbetslivcentrum

x

x

x

Ingelstorpsgymnasiet

x

x

x

*Elever på Ingelstorpskolan räknas som externa på grund av försäljning av skolan.
x Nedlagd/såld verksamhet
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Omvärldsanalys, Händelser och Resultat
Kalmarsunds gymnasieförbund har under de senaste sex
åren kostymanpassat sin verksamhet nedåt med närmare
20 procent. De kommande åren kommer elevunderlaget
att ligga stilla, vilket betyder att förbundet klarat av den
stora utmaningen med minskande elevkullar. De kommande åren 2015-2018 kommer cirka 12 procent av de
tillsvidareanställda medarbetarna ha gått i pension men
överlag ses inga större svårigheter att säkerställa kompetensförsörjningen. Däremot kan det bli en utmaning
längre fram, då alltfler anställda uppnår pensionsåldern
samtidigt som bristen på kvalificerade lärare ökar.
Bilden av skolan som arbetsplats måste förändras för
att det i framtiden ska vara möjligt att rekrytera duktiga
medarbetare. Under de senaste åren har skolans problem
hamnat i fokus, nu är det dags att vi lyfter fram de fördelar
och möjligheter skolan har som arbetsplats. Gymnasieförbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare och kommer
att fortsätta sin satsning på särskilt yrkesskickliga lärare
samt genom införandet av lektorer. Dessa insatser höjer
statusen och karriärmöjligheterna för lärare.
IT – användningen och IT – kompetensen kring hur
datorerna ska användas som pedagogiska verktyg i
undervisningen behöver ytterligare utvecklas de kommande åren. Tillgången till datorer och digitala verktyg
har ökat kraftigt för både elever och lärare inom alla skolformer, men detta är ingen garanti att IT används mer i
undervisningen. Kalmarsunds gymnasieförbund skall
fortsätta att ligga i framkanten inom detta område vilket
kommer att kräva stort behov av kompetensutveckling
hos både lärare och rektorer.

Väsentliga händelser under året

Under 2014 har Kalmarsunds gymnasieförbund fortsatt
med att utveckla och förstärka både den yttre och inre organisationen genom ett flertal olika insatser. En av dessa
aktiviteter har varit det fortsatta arbetet med meriteringsprogram för yrkesskickliga lärare. Meriteringsprogrammet

Arete ger läraren en dokumenterad kvalitetsstämpel som
yrkesskicklig lärare till glädje både för sig själv och till
nytta för Kalmarsunds gymnasieförbund. Målet är att utveckla verksamheten i alla förbundets skolor så att eleverna når kunskapsmålen samt får med sig nödvändiga
kunskaper ut i vuxenlivet. Förbundet har från och med
augusti inrättat 15 karriärstjänster och ytterligare 15
tjänster kommer att inrättas år 2015.
För att öka gymnasieförbundets attraktivitet, genom fler
valmöjligheter för framtida och nuvarande elever, så har
ett flertal ansökningar gjorts till Skolverket och Myndigheten för Yrkeshögskolan. Till Skolverket har gymnasieförbundet ansökt om fyra nationella idrottsutbildningar
med syftet att eleverna ska kunna kombinera elitidrott
och utbildning med målsättningen att kunna nå nationell
elit. Ansökningarna omfattar fotboll, innebandy, simning
och fäktning. Alla ansökningar har godkänts av Skolverket. Kalmarsunds gymnasieförbund har även ansökt
om ett flertal yrkesutbildningar hos Myndigheten för
Yrkeshögskolan. Fyra nya ansökningar har genomförts:
Gastronomisk kock, Köks- och restaurangchef, Kulinarisk
destinationsutvecklare samt BE@M – Broadcasting, Event
and Management. Utav dessa ansökningar så har YHmyndigheten beslutat att godkänna utbildningen köks-

Kostnadsfördelning

Finansiering

0%

14%

10%

Driftsbidrag från
medlemskommunerna

1%
8%

Hyresintäkter
Interkommunal ersättning

16%
17%

Försäljning mm
77%

Administration

6%

Undervisning
47%

Skolmåltid
Fastigheter
Interkommunal ersättning

Statsbidrag

4%

Övrigt
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7 635

8 000

6 000

4 000

2 186

2 000
367

350

748

0

-2 000

-11

-1 441

-1 153
-2 367

-4 000
-3 149

Gemensamt

Förbundskontoret

Lars Kaggskolan

Stagneliusskolan

Jenny Nyströmskolan inkl gymnasiesär

Axel weudelskolan

Ölands Gymnasium

Ölands Gymnasium komvux

Stage4you Academy

Stage4you Academy Komvux

Enheternas utfall för 2014
och restaurangchef. Yrkesutbildningen omfattar 20 platser
som är förlagd till Ölands Gymnasium och Halltorps Gästgiveri. Övriga aktiviteter/projekt som gymnasieförbundet
fortsatt att verkställa under året är projektet PLUG IN där
förbundet arbetar aktivt med att minska antalet studieavbrott från gymnasieskolorna inom Kalmarsunds gymnasieförbund.
I slutet av 2014 delade Kalmarsunds gymnasieförbund
ut sitt första jämställdhetspris, som ett led i arbetet med
SKL:s projekt Hållbar jämställdhet (inom förbundet kallat Together).
Pia Larsson, bibliotekarie, och Annika Mevik, lärare i matematik och fysik, från Lars Kaggskolan fick ta emot 5000 kr
vardera. De belönades för sitt bokprojekt där elever och
lärare på naturvetenskapsprogrammet läser böcker som
belyser jämställdhets- och värdegrundsfrågor.

Årets resultat

Kalmarsunds gymnasieförbund resultat för 2014 uppgår till 10,7 mkr. Inom skolområdena finns dock större
budgetavvikelser där enheternas samlade resultat visar
ett underskott om 4,5 mkr. (Övriga kommentarer till
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enheternas avvikelse redovisas under varje enhets
verksamhetsberättelse).
Under gemensam verksamhet återfinns kostnader för
projektet digital kompetens som i och med bokslut 2014
övergår till ordinarie verksamhet och finansieras därmed
inte längre centralt i projektform. Under 2014 belastade
projektet de centrala verksamheterna med 13,8 mkr.
Resultatet innebär att gymnasieförbundet även detta år
klarat av att inhämta det besparingsbeting, minskning av
16-19 åringar, som belastade verksamheten i början av året
med ca 25 mkr. Det positiva resultatet innehåller projektintäkter om 7 mkr för ett ESF-projekt som avslutades
under 2013. Enligt försiktighetsprincipen bokfördes inte
projektintäkterna under 2013 då finansiären inte kunde
garantera en utbetalning för förbundets kostnader.
Färre och färre ansöker om att få inackorderingsbidrag
(år 2010 - 324 stycken, år 2014 - 161 stycken) vilket gör
att kostnaden sjunker, kostnaden blir ca 1,6 mkr lägre än
budgeterat. Även kostnaden för tilläggsbelopp/elevassistenter och busskort blev lägre än budget, 1,7 mkr

Omvärldsanalys, händelser och resultat

respektive 1,1 mkr. Totalt utfall för de gemensamma
verksamheterna är minus 3,4 mkr.
Antalet elever som går i utbildning anordnad av andra
huvudmän fortsätter att minska. År 2011 var antalet 1035
för att till 2013 minska till 874. År 2014 var antalet 758
elever. Detta resulterar i att även den interkommunala
kostnaden för dessa elever sjunker.
Resultat mot budget interkommunala ersättningar 2011-2014 (tkr)
Gymnasieelever
2014

2013

2012

2011

Interkommunala kostnader

År

8 232

11 147

15 156

15 814

Interkommunala intäkter

3 414

9 124

-3 230

-3 355

11 646

20 271

11 926

12 459

Summa

olika utbildningsanordnare som gymnasieeleverna söker är:
År

2014

2013

2012

2011

Elever som studerar i andra
kommuner

139

103

156

215

Fristående skolor i Kalmar

603

716

762

766

17

56

55

54

758

874

972

1035

Fristående skolor övriga landet

Totalt

Även intäkterna för de interkommunala ersättningarna
fortsätter att öka då antalet elever från andra huvudmän
som går i utbildning anordnad av förbundets skolor blir
fler. År 2013 var antalet 576 stycken och antalet 2014 ökade till 593 stycken. Totala positiva utfallet för de interkommunala ersättningarna är i bokslut 2014 11,6 mkr.
Gymnasieelever
Antal Elever från andra kommuner som studerar på Gymnasieförbundets skolor, Genomsnittlig intäkt 2011-2014
2014

2013

2012

2011

561*

539

561

597

113 900 kr*

106 900 kr

95 800 kr

94 300 kr

Antal elever
Intäkt per elev genomsnitt
*inkl. Asperger elever

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

2014

2013

2012

2011

32

37

42,5

52,5

327 800 kr

325 900 kr

309 500 kr

297 000 kr

Under 2013 bytte förbundet pensionsadministratörer och
i och med detta var det en del initiala frågeställningar runt
premier, utredningsgrader och skulder. Detta resulterade i
en osäkerhet i prognosen som förbundet fick ta hänsyn till.
Nu har Skandia gjort en ny pensionsskuldprognos med mer
tid och större underlag till sitt förfogande och förbundets
skuld i bokslutet uppgår därför till den av Skandia beräknade. Detta medför ett positiv utfall för pensionsskuldens
förändring med 2,9 mkr inklusive löneskatt vilket innebär
en total pensionsavsättning om 1,8 mkr. Nedan tabell visar
andel återlånade medel för förbundets pensioner.
Pensionsmedel och pensionsförpliktelser

2014

2013

2012

2011

2010

Avsättning för pensioner

1,8

4,7

3,1

3,2

2,6

Ansvarsförbindelse

41,3

46,4

42,9

39,2

36,8

Särskild avtalspension

0,0

0,0

0,5

0,0

14,4

Totala pensionsförpliktelser

43,1

51,1

46,6

42,4

53,8

Återlånade medel

43,1

51,1

46,6

42,4

53,8

Tabellen ovan visar förbundets pensionsmedel och pensionsförpliktelser uppställt
enligt rek 7.1

Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att lösa in
delar av sin pensionsskuld. Syftet med beslutet är att
fördela pensionskostnaderna. Förbundet valde 2014 att
genomföra denna tidiga lösning för att bädda för framtidens utmaningar. Förbundet kan då välja att lägga sin
tid och energi på förbundets huvuduppgift – elever och
verksamhet. Denna lösning minskar risken att de framtida pensionskostnaderna tränger undan andra verksamhetskostnader och satsningar inom förbundets område.
Semesterlöneskulden sjönk i jämförelse med bokslut
2013 med 2,9 mkr. Totalt utfall för området pension är
positivt med en marginal om 0,5 mkr.
Gymnasieförbundet har sedan 2011 erbjudit nationell
idrottsutbildning (NIU) inom bl. a. fotboll. Utbildningen
har varit kopplad till en inriktning på ett program och förlagd till en skola. Detta har möjliggjort ett helklassupplägg av utbildningen där förbundet, genom att förlägga
även gymnasie- och programgemensamma ämnen i anslutning till Guldfågeln Arena, på ett berikande sätt har
kunnat varva programmets obligatoriska kurser, med träning inom sporten. Förbundet har idag tre utbildningslokaler på Guldfågeln Arena. Inför 2015 omöjliggörs ovan
beskrivna helklassupplägg, då Skolverket kräver att huvudmän som beviljats bedriva NIU-verksamhet måste
koppla utbildningen till minst fyra nationella program,
varav ett ska vara yrkesprogram. Därmed finns inte längre möjlighet att förlägga/bedriva undervisning i andra
kurser än idrottkurser på Guldfågeln Arena.
Under 2014 fasades fyra gymnasieprogram ut på Stage4you Academy i Torsås: bygg- och anläggning, industritekniska, samhällsvetenskapsprogrammet - inrikt-
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ning räddning och säkerhet, samt yrkesintroduktionen.
Lokalavtal avseende lokal nyttjad av bygg- och anläggningsprogrammet löper dock till sista juni 2017 men förbundet bedriver idag ingen verksamhet i lokalen.
Ovan beskrivna lokalers avtal har hanterats i bokslut 2014
då verksamheten i dem har upphört.
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. 2013 redovisade förbundet ett resultat om minus 0,5 mkr men efter avdrag/tillägg för digital kompetens (styrelsen beslutade vid årsredovisningen
2011 att 22 mkr av förbundets egna kapital skulle disponeras
för att täcka initialkostnaderna för digital kompetens då
medlemskommunerna inte finansierade kostnaden) så
uppgick det balanserade resultatet till plus 12 mkr. I år
uppvisar förbundet ett resultat om 10,7 mkr. Projektet
Digital kompetens har under 2014 genererat kostnader
om 13,8 mkr men då man endast kan använda sig av den
avsättning som är gjord för att balansera resultatet så
kan endast 5,4 mkr av kostnaderna balanseras sedan är
avsättningen förbrukad. Resultatet innebär dock att förbundet inte behöver återställa något resultat.
Följande tabell visar förbundets avstämning av balanskravet de senaste fem åren.
Avstämning mot balanskravet (mkr)

2014

2013

2012

2011

2010
2,1

Årets resultat enligt resultaträkningen

10,7

-0,5

8,3

25,8

Digital kompetens

5,4

12,5

4,1

-22

Balanserat resultat

16,1

12,0

12,4

3,8

2,1

Investeringsredovisning
Kalmarsunds gymnasieförbund har ett ekonomiskt mål att
finansiera sina investeringar med egna medel. Målet bedöms över en fem års period som innefattar det aktuella
budgetåret och de fyra senaste bokslutsåren. Resultat,
avskrivningar och förändring av pensionsskuld ger ett
prognostiserat utrymme för investeringar på 72,3 mkr.
Målet är därmed uppnått då förbundet har en investeringsvolym på totalt 23,3 mkr sett under avstämningsperioden.

12 | ÅRSREDOVISNING 2014

Självfinansiering
investeringar

Totalt

2014

2013

2012

2011

2010

Resultat

46,5

10,7

-0,5

8,3

25,8

2,1

Avskrivningar

24,0

2,8

2,9

3,8

4,6

4,8

Förändring av pensionsskuld

1,8

-2,9

-3,1

-0,1

-13,8

14,7

Utrymme

72,3

10,6

-0,7

12,0

16,6

21,6

Investeringar

23,3

4,7

3,9

3,4

2,9

3,7

Under året har förbundets enheter nyttjat 4,7 mkr av
budgeterat utrymme om 5,2 mkr. 1,2 mkr avser flytten av
förbundets administrativa kontor vilket budgeterades till
0,9 mkr. Flytten genomfördes för att i största möjliga mån
rymma förbundets enheter i ”egna lokaler”. Nu återfinns förbundskontoret i Lars Kaggskolans lokaler på Stagneliusgatan. Förbundet har på det sättet reducerat kostnaderna för hyra av lokaler.
2,3 mkr avser investeringar på Stagneliusskolan (budget 1,7
mkr) där 1 mkr avser ombyggnation i skolans aula, köket
har bytt ut ugn och skärmaskin. Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och
kommunikation har köpt in ett antal kameror och skolan
har köpt in nya inventarier generellt och till Aspergerenheten.
Jenny Nyströmsskolan har installerat en projektor och tillgodosett signalöverföring i skolans aula. Även restaurang- och
livsmedelsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet
har gjort mindre investeringar i programmens undervisningsmaterial. Nya kontorsstolar och bord till enheten
generellt har köpts in. De digitala coachernas rum har
kompletterats med lämpliga åtgärder men där har inte
hela den avsatta budgeten använts. Totalt uppgår enhetens investeringar till 0,3 mkr på Jenny Nyströmsskolan
inklusive gymnasiesärskolan av 0,9 mkr i avsatta medel.
Investeringar på Axel Weudelskolan uppgår 2014 till 0,2 mkr
och avser inköp av förvarings-/laddskåp. Axel Weudelskolan hänger med i satsningen på Digital kompetens och har
under året leasat in nya datorer för att på ett bättre sätt
tillgodose elevernas grundförutsättningar att genomföra
studierna. För att tillgodose säkerhetskrav så har enheten
investerat i dessa skåp. Man har även gjort smärre ombyggnationer i fastigheten. Budgeterade medel var 0,3
mkr vilket lämnar ett litet överskott.
Lars Kaggskolan har gjort en hel del investeringar inom eloch energiprogrammet. Stort antal av dessa är dock en
konsekvens av reformeringen GY11 och kostnader som
uppstår till följd av den belastar den avsättning som finns
för detta ändamål. Av denna anledning använder inte
Lars Kaggskolan sin budget fullt ut 2014. I övrigt har skolans kök investerat i ny skärmaskin och fordonsprogrammet

Omvärldsanalys, händelser och resultat

i nya omklädningsskåp och högtryckstvättar. Totalt 0,7 mkr
av budgeterat 1,2 mkr.
Stage4you Academy har uppdaterat hantverksprogrammets
undervisningsmaterial enligt den plan som fanns inför
året (0,1 mkr).
Ölands Gymnasium och komvux har inte nyttjat sitt investeringsutrymme om 0,1 mkr då verksamheten inte har haft behovet under året.
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Budget 2014

Investeringsredovisning mot budget 2014

Framtid och förväntad utveckling

Utöver de minskade elevkullarna så är en utav de nuvarande ekonomiska utmaningarna finansieringen av
den trådlösa pedagogiken. Inför 2015 har gymnasieförbundet ett behov av en medfinansiering från medlemskommunerna för att fortsatt kunna öka kvaliteten i
undervisningen och att ta tillvara de möjligheter som
öppnar sig med informations- och kommunikationstekniken (IKT). Digital kompetens, ett omfattande
uppdrag att utbilda och att ge eleverna moderna IKTkunskaper och samtidigt motverka en utveckling där de
digitala klyftorna mellan olika grupper tenderar att öka.
I ett gränslöst utbildningssystem, som är öppet dygnet
runt och där all kunskap bara är några knapptryckningar bort, duger inte längre enbart den traditionella synen
på lärande. Förutom en förändrad pedagogik ställs det
helt nya krav på kritiskt tänkande och tolkning av information. Skolan måste därutöver motverka de digitala klyftorna i samhället och här är gymnasieförbundet
ledande inom det regionala utbildningsutbudet. Inte
minst för Kalmar län, är det ytterst viktigt med en ITinfrastruktur på plats, för att kunna ta tillvara de möjligheter som IKT erbjuder. Kommunerna måste se möjligheterna med digitaliseringen och det är en nödvändighet att skolorna ligger i framkanten för att lyckas utbilda
morgondagens arbetskraft.
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Måluppfyllelse

måluppfyllelse
Under år 2014 har Kalmarsunds gymnasieförbund arbetat med 8 prioriterade områden som delats upp i 42 olika delmål.
Måluppfyllelsen för 2014 är 89 procent, vilket är en ökning i jämförelse med året innan då måluppfyllelsen var 82 procent.
Delmålen redovisas nedan enligt fem olika definitioner. Varje mål och uppdrag redovisas i ett kapitel för sig.

TABELL Måluppfyllelse 2014
Mål
ALLA ELEVER SKA NÅ KUNSKAPSMÅLEN
Minst 92 % av eleverna ska erhålla slutbetyg.

86%

Minst 87 % av eleverna på högskoleförberedande program ska ha grundläggande behörighet till högskola/universitet.

86%

Maximal andel av elever i årskurs 1 som avbryter studierna får högst uppgå till 3 %.

3%

Andel studerande som slutför påbörjade kurser inom grundläggande vuxenutbildning ska vara minst 66 %.

80%

Andel studerande som slutför påbörjade kurser inom gymnasial vuxenutbildning ska vara minst 71 %.
Andelen elever som byter studieväg mellan årskurserna ska minska.

81%
Går ej bedöma

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

83% m 79%

Den totala närvaron i samtliga årskurser ska öka.

87% g 87%

Det systematiska kvalitetsarbetet ska stärkas för att säkra likvärdigheten i de utbildningar som förbundet erbjuder.
Öka antalet gymnasiala lärlingsplatser inom förbundet.

Ja
18 k 36

Utveckla och fördjupa samarbetet med företag, arbetsliv och universitet.

Ja

Förutsättningar för rektors pedagogiska uppdrag skall stärkas.

Ja

ELEVEN I CENTRUM - TRYGGHET OCH TRIVSEL
Eleverna ska ange minst 4,8 gällande påståendet ”som helhet fungerar vår skola bra”.

5,1

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

4,7

Flickor och pojkar, män och kvinnor ska ges de bästa förutsättningar för att nå goda resultat.

Ja

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

Ja

Flickor och pojkar ska ha likvärdig tillgång till alla kompetenser inom elevhälsan.

Ja

ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD
Eleverna ska ange minst 4,2 gällande påståendet ”jag får det stöd jag behöver i skolan när jag har svårigheter i skolan”.

4,4

Öka möjligheterna för elever med kognitiva svårigheter att med teknikstöd klara sin skolgång och i större utsträckning nå uppsatta mål.

Ja

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

Ja

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

Ja

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

Ja1

Lärarnas digitala kompetens ska stärkas.

Ja

Under genomförandet av satsningen Digital kompetens, bedrivs följeforskning i samarbete med Linnéuniversitetet, med mål att återföra de iakttagelser som
har gjorts till projektet genom dialog under arbetets gång.

Ja

EKONOMI I BALANS
Kalmarsunds gymnasieförbunds investeringar ska självfinansieras till 100 % över en rullande femårsperiod.
Andel elever från medlemskommunerna som studerar vid skolorna inom Kalmarsunds gymnasieförbund ska uppgå till minst 70 % (3KVH).

Ja
75%

Förbundets enheter ska inspireras till verksamhetsutveckling och ökad måluppfyllelse. Nyskapande tankar och idéer kan därmed skapas och spridas.

Ja

Ökad förbundssamverkan kopplat till utbildningsbudet i förbundet.

Ja

Kalmarsunds gymnasieförbund ska aktivt söka möjligheterna till övrigt finansiellt stöd inom de prioriterade områdena.

Ja
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SFI OCH YRKESUTVECKLING
Andel studerande som slutför påbörjade kurser i svenska för invandrare (SFI) ska vara minst 77 %.

91%

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

82%2

Flexibiliteten, kvaliteten och individanpassningen inom SFI-undervisningen ska öka.

Ja

Utveckla samverkan med andra aktörer i regionen kring SFI, så att samhällets olika resurser bidrar på ett effektivt sätt. Kopplingen till arbetsintegration bör förstärkas.

Ja

Ta initiativ till att det i medlemskommunerna upprättas en gemensam väglednings-, kartläggnings- och uppföljningsfunktion.

Ja

JÄMSTÄLLDHET
Premiera goda insatser i förbundets verksamhet som bidragit till en ökad jämställdhet.

Ja

Flickor och pojkar, män och kvinnor ska ges likvärdigt inflytande och delaktighet.

Ja

Undervisningen bedrivs och planeras utifrån ett genusmedvetet/normkritiskt perspektiv där frågor kring genus, jämställdhet, jämlikhet och demokrati
har genomslag i det vardagliga arbetet. Kunskap om genusmedveten undervisning ökar.
Flickor och pojkar, män och kvinnor ska ha lika möjligheter till god utveckling.

Delvis
Ja

En jämnare fördelning av flickor och pojkar ska eftersträvas på alla utbildningar.

6 av 16

En jämnare fördelning av män och kvinnor ska eftersträvas vid nyrekryteringar.

Ja

Kvinnor och män, pojkar och flickor har lika möjligheter att kunna kombinera föräldraskap med en god utveckling i arbetet och i studier.

Ja

EN SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND
Antalet forskarutbildade lärare ska öka. Undervisningen ska i högre utsträckning vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Ja

Stimulera yrkesskickliga lärare att kunna göra karriär inom läraryrket.

Ja

1 Ja för digitala klyftor men bägge målen är inte uppnådda.
2 S4Y och ÖG är ej med i statistiken men resp. rektor bedömer att de uppnått målet. Närvaroregistrering sker manuellt.
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Uppföljning av verksamhetsmål
Alla elever ska nå kunskapsmålen

Axel Weüdelskolan når goda resultat inom grundläggandeoch gymnasial vuxenutbildning. Under året har skolan
arbetat med ökad måluppfyllelse som fokus genom att
införa kontinuerliga kursutvärderingar och ge lärarna
kompetensutveckling i formativ bedömning. Inom de
administrativa rutinerna har också gjorts förbättringar
gällande närvarorapportering och rutiner vid inskrivning
och avskrivning av elever. Skolan har, för eleverna, också
tagit upp vikten av en kontinuitet i studierna för höga
studieresultat. Genom att sätta en organisation och struktur i planeringen av kvalitetsarbetet där delaktighet är en
viktig del räknar skolan med att höja kunskapsresultaten.
Skolan har vidareutvecklat det entreprenöriella lärandet genom att genomföra ett arbetslagsarbete med utgångspunkt i NUTEKs bok Så tänds eldsjälar – en introduktion till
entreprenöriellt lärande.
Kontakten med yrkeslivet har förbättrats för eleverna genom
införandet av de nya spåren inom vuxenutbildningen: Yrkesspåret,
Akademiska spåret, Språkspåret och Näringslivsspåret. Språkpraktikplatser
har ökat tack vare hårt arbete men behöver mer personal för
att öka ytterligare. Den formaliserade kontakten med arbetsgivare sker genom lärlingsråd för utbildningarna inom Lärvux
och ett programråd för utbildningarna inom vårdsektorn.
Inledande diskussioner har förts kring ett länsövergripande
vård- och omsorgscollege med trolig start under våren 2015.
Utvecklingsarbetet vid Jenny Nyströmsskolan präglas i hög
grad av arbete mot högre måluppfyllelse både vad avser socialisationsmål och kunskapsmål. Skolan har under
senare delen av vårterminen och under inledningen av
höstterminen arbetat med att ta fram en ny handlingsplan för att tidigt fånga upp elever som halkar efter i sina
studier. Förändring i arbetsgången ska medföra att fler
elever når målen och att större andel når målen inom
tre år. Skolan har tagit in en relativt stor andel elever på
programinriktat individuellt val samt elever på nationellt
program med dispens från behörighetskravet i engelska.
Dessa elever har ofta en lång väg att gå för att bli behöriga
och på det sättet nå ett examensbevis.
Analysen av resultaten gällande andelen elever med examensbevis och behörighet till högskolestudier har även resulterat
i ett uppdrag till ämneslagen att reflektera och analysera vad
eleverna har svårt för i deras ämnen och komma med förslag
på hur skolan kan arbeta för att fler elever ska nå målen inom
tre år.
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Skolan fortsätter sitt aktiva arbete med att minska elevernas frånvaro. Hösten 2014 har skolan ändrat sina rutiner
för uppföljning av elevfrånvaron både för eleverna på
gymnasieskolan och på gymnasiesärskolan. Förhoppningen är att det ska leda till att skolan snabbare fångar upp
elever som uteblir från skolan av olika anledningar.
Det systematiska kvalitetsarbetet har förbättrats och
därmed stärkts genom en ökad systematik och ökad lokal
förankring av delar av det som mäts i 3KVH-enkäten Skolledningen har under året genomfört flertalet utvärderingar
(bl.a. avsatt tid för kollegialt lärande) där resultatet analyserats och legat till grund för nästkommande läsårs prioriterade
mål. Diskussioner förs för att föra det systematiska kvalitetsarbetet än längre så att det även når elever och föräldrar,
vilket skollagen föreskriver.
Skolan har inte kunnat öka gymnasiala lärlingsplatser då
skollagen föreskriver eleven i centrum och de elever som kommer in på restaurang- och livsmedelsprogrammet samt
hotell- och turismprogrammet idag i samtliga fall väljer
att gå in i klasser med skolförlagda utbildningsvägar.
Innevarande elever anses inte ha en vilja att gå program-

Uppföljning verksamhetsmål

mens lärlingsform, varför utökandet av antalet platser
kommer att ske när nuvarande platser fyllts.
För att vidareutveckla det entreprenöriella lärandet,
stimulerar och uppmuntrar skolan till olika samarbetsprojekt inom programmen. Exempelvis hade det estetiska programmet med inriktningarna dans, musik och
teater en gemensam föreställning som eleverna skrev
material till. Naturvetenskapsprogrammet (NA) åker på
de årliga Natur, Medicin och Teknikdagarna i Lund där de
under två dagar besöker öppna föreläsningar. Detta för
att stimulera eleverna till att eventuellt fortsätta studerande naturvetenskapliga disciplinerna. NA har gjort Nobelmiddagen till en tradition där föreläsare från universitetet kommer till skolan och föreläser om Nobelprisen för
våra naturvetare under festliga former. Skolledningen
anser att samarbetet inom skolan på elev/individnivå
skulle kunna utvecklas kring t.ex. gymnasiearbetet.
Samarbetet i branschråd fungerar bra inom restaurangoch livsmedelsprogrammets inriktning bageri och konditori, på hotell- och turismprogrammet, barn- och fritidsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet men
det är svårt att få igång inriktningen kök och servering
på restaurang- och livsmedelsprogrammet. Det fungerar
bra att få fram platser till arbetsplatsförlagt lärande (APL)
för det antal elever som skolan har idag. Dock krävs en
del samplanering med vuxenutbildningen inom vårdoch omsorg eftersom vi använder samma platser.
Lars Kaggskolans elever på naturvetenskapsprogrammet
är fortsatt mycket studiemotiverade med goda resultat.
Under första skolveckan var det fler elever än vanligt som
var tveksamma över sitt förstahandsval, naturvetenskaps-

programmet. Eleverna önskade istället att läsa ekonomieller samhällsvetenskapsprogrammet. Medarbetarna
på skolan måste hjälpa studie-och yrkesvägledarna på
grundskolan med underlag så att de blir mer precisa i sin
vägledning av eleverna, samtidigt som arbetslaget vidare
undersöker vilka andra bakomliggande orsaker som kan
finnas till viljan att byta program.
Skolan har också i övrigt goda resultat men tyvärr orkar
inte alla elever “i mål” alla år, trots att lärare, elevhälsa
och rektorer arbetar målmedvetet med att alla ska nå
alla kunskapsmål. På fordon- och transportprogrammet
saknar en stor andel av eleverna tillräckliga kunskaper i
svenska och engelska från grundskolan vilket är en stor
bidragande orsak till att flera inte fick ett examensbevis.
Personalen får arbeta ännu mer mot detta mål och bl.a.
arbeta för att komma in tidigare med verksamma åtgärder när skolgången inte fungerar. Samma åtgärder räknar
skolan med ska få effekt på en ökad genomströmning av
elever som genomför sin gymnasieutbildning inom tre
år. Värt att notera är att skolan alltid har några elever som
varje år genomgår ett utbytesår i fram för allt USA, vilket
innebär att de inte kan fullfölja sina studier inom tre år.
Lars Kaggskolan jobbar kontinuerligt med att utveckla
det formativa lärandet och lyfter det ständigt i arbetslag
och ämneslag kopplat till GY-11 och modern skolforskning. Elever som har behov av stöd och hjälp oavsett
om de siktar högt eller nöjer sig med betyget E har
möjlighet att nyttja Resurscentrum.
Skolan har ökat antalet gymnasiala lärlingsplatserunder
året. Dock är det fortfarande en mycket liten andel sökande som visar intresse för utbildningsformen.
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Skolan har vidareutvecklat det entreprenöriella lärandet genom ett ökat antal företag inom konceptet Ung
Företagsamhet (UF) på naturvetenskapsprogrammet,
teknikprogrammet och individuellt alternativ inriktning
Navigatorskolan. Skolan har lagt in kursen entreprenörskap och
företagande som en fördjupningskurs i naturvetenskapsprogrammet och hantverksprogrammets inriktning frisör.
Alla yrkesprogram på skolan har aktiva branschråd och
ett bra samarbete med respektive bransch. Det manifesterats bl.a. i att tillgången APL-platser i allmänhet är god.
Det finns en del problem att få platser till vissa inriktningar inom el- och energiprogrammet.
Merparten av eleverna på Stage4you Academy kommer från
andra kommuner än Torsås. Det innebär att många elever
pendlar från Kalmar och Karlskrona eller, om de kommer
längre ifrån väljer att bosätta sig i Torsås. Det ställer mycket
stora krav på trivsel och mognad. Om inte boendesituationen eller pendlingen fungerar så väljer eleven att avbryta
sina studier för att börja på en skola i hemkommunen. En
del elever anser att det tar allt för mycket tid och väljer då
en skola närmare hemmet. Under läsåret 2014/15 inleds
arbetet med att hitta på olika kvällsaktiviteter via elevkåren
och Torsås kommuns fritidsgård.
För att få alla elever att nå kunskapsmålen och för att en
större andel ska klara av sin gymnasieutbildning inom
tre år på Stage4you Academy kommer en rad åtgärder
att genomföras. Pedagogisk utveckling drivs genom olika projekt som bygger på vetenskaplig grund och som
drivs av särskilt yrkesskicklig lärare (SYL), rektor och
IKT-pedagog1 tillsammans med övrig personal bl.a.
studieteknik - strategier för inlärning, pedagogisk utveckling genom kollegialt lärande med fokus på klassrummet utifrån den didaktiska triangeln2.
Förbättringsåtgärder som vi arbetar med långsiktigt och
aktivt är: främja närvaro, tidiga stödåtgärder och ökad
trivsel. Skolan har under läsåret infört nya rutiner och nytt
arbetssätt gällande närvaron/frånvaron. Elevhälsateamet
kommer att utreda låg närvaro och föreslå åtgärder i ett
tidigt stadium. Skolan strävar efter att i en tidigare fas
än tidigare upptäcka elever med behov av särskilt stöd
genom; lästest, kurator-, hälso- och mentorsamtal samt
överlämning från grundskolan. Mentorskapet ska bli tydligare vad gäller coachande arbetssätt för att skapa en
inre motivation hos eleven.
Stage4you Academy kommer fortsätta arbetet att utveckla entreprenöriella lärandet genom att alla elever
läser kursen entreprenörskap och företagande inom program1
2

IKT= Informations- och kommunikationsteknik
Innehåll, syfte och metod
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fördjupningen. Karaktärsdelen inom det estetiska programmet är entreprenören Stage4you AB ansvarig för med god
erfarenhet av entreprenörskap inom musikbranschen.
Alla elever har möjlighet att starta företag genom UF inom
kursen entreprenörskap och företagande eller gymnasiearbetet.
Skolan samarbetar med företrädare för arbetslivet i
branschrådet så att utbildningen speglar yrkesrollens
framtida behov. Tillgången på APL-platser samt att platserna speglar framtidens yrkesroll är på rådets agenda. Just nu
har skolan tillräcklig tillgång till APL-platser.
Arbetet på Stagneliusskolan med att ha ett formativt förhållningssätt fortskrider och skolan erbjuder förstärkningstid till elever
som riskerar att inte nå målen och för att försöka få fler elever att
fullfölja sin gymnasieutbildning inom tre år. Skolan har också
påbörjat en översyn av lokaler för att skapa mer ändamålsenliga sådana med tydliga hemvister för eleverna.
Kontinuerliga informationsinsatser när det gäller likabehandling, kränkning, nätmobbing m.m. har genomförts mot elever och personal. Skolan har påbörjat ett
projekt, mobilt lärande för eleverna på idrottsakademierna för
ökad måluppfyllelse. När det gäller elitsatsande ungdomar
har det varit svårt för flera att klara sina studier på grund
av många tävlingar, resor och träningsläger. Dessa elever
måste få en möjlighet att följa undervisningen trots att
de inte är på plats i klassrummet.
Eleverna på handelsprogrammet är i större utsträckning i
behov av särskilt stöd och kompensatoriska hjälpmedel.
Arbetet med detta fortsätter skolan att utveckla. Stagnelius-

skolan ser tydligt att pojkarna har en lägre måluppfyllelse
vilket medfört att skolan startat en genusinventering.

hemkommunen vilket påverkar andelen elever som fullföljer utbildningen inom tre år på skolan negativt.

Stagneliusskolan har arbetat fram en utvecklingsplan
som systematiskt har implementerats, utvärderats och
reviderats. Resultatet av detta genomsyrar ännu inte
verksamheten fullt ut. Kopplingen mellan det systematiska kvalitetsarbetet och elevernas måluppfyllelse är
otydlig.

Ölands Gymnasium har en hög måluppfyllelse inom
gymnasial vuxenutbildning. Skolan har endast ett fåtal
studerande inom grundläggande vuxenutbildning. Flera
av dem har inga starka band till orten och har då många
gånger flyttat till annan ort och, av den anledningen avbrutit studierna. Vissa kurser, exempelvis samhällskunskap,
anordnar skolan inte själva utan köper från Axel Weüdelskolan.

För att öka antalet gymnasiala lärlingsplatser informerar
skolan eleverna på gymnasiemässan. Skolan planerar
för, och startar lärlingsutbildning, men eleverna avbryter
sina studier i förväg på grund av att de saknar det sociala
sammanhang som finns i skolan när de gör den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.
Skolan utvecklar och fördjupar samarbetet med företag,
arbetsliv genom att eleverna startar och driver UF-företag
på handels- och ekonomiprogrammen. Däremot är inte
den pedagogiska inriktningen där man förstärker eleverna vilja att samarbeta, vara kreativa och skapande ännu
så tydlig på skolan.

För att eleverna skall trivas i skolan är det viktigt att de är
nöjda med skolmaten, att det finns ett fungerande elevkårsarbete och värdegrundsarbete.
Skolan har upprättat ett matråd som består av kostchefen
i Borgholms kommun, bespisningspersonal, två elever per
årskurs samt rektor. Möten kommer ske minst en gång
per termin. Under det första möte som träd i kraft uttrycktes förståelse för allas åsikter. Elevernas synpunkter
på skolmaten på Viktoriaskolan respekterades och vissa
åtgärder utlovades omgående.

Det är svårt att etablera branschråd. Skolan har bjudit in
till möte men det har tyvärr inte kunnat genomföras
eftersom detta inte är något som prioriteras av branschen. Trots detta är tillgången på APL-platser tillräcklig.

Rektor har schemalagt möten med elevkårens styrelse
pga. att tidigare möten glömts bort eller ibland ställts
in pga. av andra aktiviteter. Det har dock varit svårt att få
elevkåren ta tag i/ ta ansvar för mer än nöjesbiten, vilket är
något som skolan fortsätter arbeta med.

Samtliga elever som slutade på Ölands Gymnasium i våras
fick examensbevis. Flertalet hade även med sig grundläggande högskolebehörighet. Elever som kommer från
kommuner utanför gymnasieförbundet och samverkansområdet flyttar ibland hem och fullföljer utbildningen i

Ölands Gymnasium har arbetat vidare med värdegrundsoch jämställdhetsfrågor utifrån ett normkritiskt perspektiv.
Skolan har haft en temavecka under våren 2014 kring
normkritik där både elever, lärare och skolledning var
delaktiga. Nytt projekt planerat av eleverna kommer ske i
början av februari 2015.
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Efter Skolinspektionens besök och påpekande om att alla
elever inte får tillräcklig utmaning i undervisningen har
skolan arbetat mer ämnesintegrerat med teman så som
att ge mer praktik och, med särskild QD-tid där “duktiga”
elever har kunnat gå upp en årskurs i yrkesämnena. Skolan har också arbetat med olika projekt för att ge eleverna
rätt utmaning och arbetet med detta fortsätter.
Antalet gymnasiala lärlingsplatser har ökat. Hotell- och
turismprogrammet bedrivs endast som lärlingsutbildning.
Att gå lärlingsvarianten kräver mer av eleven än en reguljär
utbildning. Ett stort intresse är nödvändigt för att klara
en lärlingsutbildning. Skolan fortsätter att informera om
lärlingsutbildning vid mässor, öppet hus och vid skolinformationer.
Entreprenörskap är ett av skolans tre profilområden.
Målet är att så många elever som möjligt ska driva ett
UF-företag under utbildningen. Under 2014 har vi haft
ett Sommar UF-företag. UF har besökt skolan vid tre olika
tillfällen för information till elever; ett tillfälle då samma
info gavs till elever såväl som personal för att peppa alla.
Eleverna på restaurang- och livsmedelsprogrammet ansvarade för maten (catering) vid UF-mässan i mars 2014,
och ett antal elever fick vara med på Oskarsgalan 2014
tillsammans med Tommy Myllimäki.
Samarbetet med företag/arbetsgivare har breddats under hösten 2014. Skolan samarbetar med LRFs gårdar
(Ekologiska som traditionella), Grönt Centrum i Torslunda
(studiebesök och odling av grönsaker), Ekerum, Strand
Hotell och Hotell Brofästet i Kalmar. Eleverna har ett stort
antal APL-platser runt om i Sverige att välja mellan.

Den organisationsförändring som trädde i kraft inom
Kalmarsunds gymnasieförbund hösten 2013, hade bland annat som mål att skapa förutsättningar för rektor att utföra det nationella uppdraget att i högre grad verka som
pedagogiska ledare över verksamheten. För att möta
kraven i de nationella och lokala styrdokumenten krävdes
en tydligare ledningsorganisation inom förbundets skolor,
där ansvar och befogenheter följs åt. Genom att förstärka
antalet rektorer i förbundet och genom att avlasta flertalet rektorer att vara personalansvariga för icke undervisande
personal, skapades bättre förutsättningar för det pedagogiska uppdraget. Samtidigt har förbundskontoret stöd
och servicefunktion förstärkts till respektive rektor och
skolområde med såväl kvalificerad ekonomisk support
som stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Även inom
området Human resources (HR) och i det systematiska arbetsmiljöarbetet finns det personalspecialister vid förbundskontoret som stödjer rektors arbete.
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Under 2014 har samtliga rektorer och chefer påbörjat ett
organisationsanpassat ledarutvecklingsprogram som avslutas hösten 2015. Syftet med utvecklingsinsatsen är att
utveckla ledarskapet och att förbundets chefer skaffar sig
nödvändiga kunskaper för att kunna ”dra åt samma håll”.
Programmet ska utveckla organisationen på flera nivåer
och målet är att stärka såväl förbundets ledningsstuktur
som det coachande ledarskapet på individuell nivå.
Flera av förbundets rektorer studerar på den statliga befattningsutbildningen för skolledare - Rektorsutbildningen.
Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng (hp) och behandlar tre områden:
• skoljuridik och myndighetsutövning (10 hp)
• mål- och resultatstyrning (10 hp)
• skolledarskap (10 hp)

Uppföljning verksamhetsmål

Eleven i Centrum

Axel Weüdelskolan har under året arbetat med elevernas arbetsmiljö bl.a. i form av en antirökkampanj och ljudisolering av
klassrum. Likabehandlingsplanen har diskuterats på skolan
och medfört ett arbete med information och samtal för att
motverka och förebygga diskriminering och kränkande behandling. Planen har varit på remiss till Studeranderåden
som finns på alla verksamheter och därmed får alla
möjlighet att lämna synpunkter hur arbetet med tryggheten och trivseln bedrivs på skolan. Specialpedagoger och
stödpersonal finns tillgängliga i anslutning till studierummet.
Arbetet med de individuella studieplanerna har förändrats
och ett nytt digitalt stöd för det arbetet har underlättat både
för det administrativa arbetet och för tillgängligheten för
eleverna.
Eleverna ger Jenny Nyströmsskolan höga poäng på påståendet ”som helhet fungerar vår skola bra”. Detta innebär dock inte
att personalen på skolan slår sig till ro utan det arbetas
ständigt med frågor om elevernas trivsel och trygghet.
För att försäkra sig om en lugn och trygg skolmiljö även
vid oroliga omständigheter har skolan vid enstaka tillfällen tagit hjälp av ordningsvakter för att säkra en trygg
miljö för elever och personal.
Skolan har hela tiden arbetat målmedvetet för att eleverna på introduktionsprogrammen ska vara integrerade
med all annan verksamhet och inte lyftas ut som en särgrupp. Året innehöll en satsning på integrering av utrikesfödda elever på Jenny Nyströmsskolan. Anledningen till det
arbetet var att resultatet av elevenkäten 3KVH visade att det
förekom trakasserier och kränkningar utifrån diskrimineringsgrunderna religion och etnicitet. I slutet av vårterminen
2014 samarbetade elever från restaurang- och livsmedelsprogrammet med elever från introduktionsprogrammens
språkintroduktion (IMS) för en internationell marknad på
skolan. Det var gemensam matlagning och maträtter från
olika länder serverades elever och personal. De utrikesfödda eleverna uppträdde i olika dansuppvisningar klädda i olika folkdräkter.
Lärare på IMS tog initiativet till en fotbollsturnering förlagd till sportlovsveckan. Med tanke på att avsikten med
fotbollsturneringen var ett försök till integrering var denna satsning lyckad. Cirka 25 elever deltog. Kvinnliga elever som gick på IMS har på eget initiativ använt bildsalen
för att måla och teckna. Aktiviteten har skett efter avslutad
skoldag och tillsammans med svenskfödda elever. Två elever från IMS har genom skolkuratorns försorg haft en konstutställning på ett bibliotek i Kalmar.
Kvinnliga elever från IMS har under vårterminen haft
kontinuerliga samtalsträffar med en skolkurator, en

skolsköterska och svenskfödda skolkamrater. Målet med
dessa gruppsittningar var att de utlandsfödda eleverna
skulle få kunskaper om det svenska samhället och om
svenska seder och bruk.
Lärare har utbildats i det pedagogiska materialet Machofabriken,1 som är ett metodmaterial och ett verktyg i elevarbetet för ökad jämställdhet och förebyggande arbete
mot våld.
Även på Lars Kaggskolan ger eleverna skolan höga poäng
i trivselenkäten 3KVH. Skolan arbetar mycket med elevdemokrati och elevinflytande genom till exempel inflytandetrappen där lärarna arbetar med klassråd i klassrummen,
programvisa inflytanderåd på programnivå och sedan Lars
Kaggskolans inflytanderåd. Under de veckovisa lotsmötena
diskuteras frågor rörande inflytande, trygghet och trivsel.
Klassernas elevskyddsombud har fått utbildning i frågor
runt den psykosociala miljön. Skolan har lagt stort fokus
på att utveckla introduktionsveckan så att mottagandet
av eleverna i årskurs 1 blir så bra som möjligt och därmed
stannar på programmet. Skolan jobbar dessutom med
att förebygga frånvaro och främja närvaro genom bl.a.
snabb inkoppling av elevhälsateamet (EHT) vid frånvaro.
Projekt initierade av elevhälsateamet och särskilda projekt
i och mellan arbetslagen rörande tolerans och jämställdhet
har genomförts. Eleverna på naturvetenskapsprogrammet
och introduktionsprogrammens språkintroduktion (IMS)
har samarbetat för att öka den ömsesidiga förståelsen för
varandra och för att främja möten och dialog mellan elever
på olika program. Eleverna i årkurs 1 på naturvetenskapsprogrammet har haft ett bokprojekt under temat hållbar
jämställdhet. Grupper av elever har tillsammans med
personal problematiserat kring bokens innehåll. Skolan
har haft temadagar för elever i årskurs 3 under rubriken
Glöd under snö där tyngdpunkten lagts på ung sexualitet,
sexuell läggning samt könsöverskridande identitet eller
uttryck. Målsättningen har varit att öka elevernas kunskaper och att förebygga fördomar.
Lars Kaggskolan sökte tillsammans med Jenny Nyströmsskolan och Stagneliusskolan fondmedel hos Länsstyrelsen
för att kunna arbeta förebyggande mot hedersrelaterat
våld och förtryck. Skolorna genomförde en gemensam
föreläsning med Arkan Asaad (för årskurs 2, 3 och introduktionsprogrammen). Arkan berättar om sina upplevelser av att växa upp i Sverige med en annan etnisk bakgrund.
Målsättningen har varit att öka elevernas kunskaper om
kulturer, traditioner och rätten att välja sitt eget liv.
På IMS har skolsköterskan och kuratorn haft tjejgrupper där
samtalen har berört ämnen såsom mänskliga rättigheter,
1 Machofabriken är ett metodmaterial och ett verktyg i elevarbetet för
ökad jämställdhet och förebyggande arbete mot våld.
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sexuell hälsa och hur det kan vara att komma till Sverige
från ett land med annan religion och kultur. Målsättningen har varit att öka elevernas kunskaper om sin egen
kropp, sexualitet, kultur, tradition och rätten att välja sitt
eget liv. På IMS har killarna fått ta del av föresläsning och
deltagit i diskussionsgrupper med Farhad Khaghani från
organisationen Noaks Ark. Farhad problematiserar kring
synen på sexualitet i olika kulturer.
Stage4you Academy erbjuder kreativa utbildningar där öppenhet råder för olika sätt vara. Det råder närhet mellan
alla som verkar på skolan och respekten för varandra är
mycket tillfredsställande. Skolan kommer fortsätta sitt
arbete med respekt för allas lika värde genom att ha en
levande likabehandlingsplan och ha en närhet mellan
elev och personal så att personalen på ett tidigt stadium
får vetskap om bristande respekt.
För att ge eleverna de bästa förutsättningar för att nå goda
resultat jobbar skolan aktivt med trygghet och trivsel.
Trivseln på Stage4you Academy har alltid varit hög där
aktiviteter initierade av skolan både på dagtid och på
kvällstid för ökad trivsel såsom idrottsdagar, filmkvällar, matlagning, konserter etc. är vanliga. Regelbundna utvecklingssamtal med mentor kompletteras med
möjligheter för samtal med kurator eller skolsköterska
för att tidigt komma tillrätta med otrygghet. Skolan har
hög trivsel och kränkande behandling är väldigt sällsynt. Om kränkande behandling skulle förekomma så
har vi ett mycket bra och aktivt elevhälsoteam och
framarbetad rutin.
När det gäller studiero, trygghet och trivsel så har Stagneliusskolan fortsatt satsa på att utbilda mentorer i ledarskap,
teambuilding, tydlighet, kommunikation, normer och
värden, respekt och ansvar. Detta ger resultat och eleverna ger skolan högre poäng i år än förra året på trivselenkäten 3KVHs frågor inom detta område.
Under året har elevhälsan följt upp, på arbetslagsmötena, utvecklingen i klasserna med arbetet kring de områden klasserna valt att fokusera. De arbetar med de
värdegrundande frågorna och försöker tydliggöra både
likabehandlingaplanen och våra olika regler i klasserna.
Samarbetet mellan EHT och arbetslagen håller på att utvecklas så att elevhälsans roll tydliggörs både för elever
och för lärare i arbetslagen.
Projektmedel från Länsstyrelsen används till föreläsning
av Arkan Asaad Mitt liv och rätten att välja - berättelsen om
heder, arv, kärlek och försoning under läsåret. Årskurs
1 erbjuds föreläsning och diskussioner med Sara Lund/
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Claes Schmidt om normer och värderingar som styr våra
liv och hindrar oss att tänka logiskt. Årskurs 2 erbjuds
föreläsning av samlevnads- och genusexperten Sandra
Dahlén. Eleverna arbetar i basgrupper och andra gruppkonstellationer, som främjar möte och dialog mellan
elever i klassen. För basgruppernas sammansättning ansvarar mentorerna.
Elevhälsan besöker årskurs 1 och informerar om och diskuterar nätvett, digitala avtryck och nätskydd.
De begrepp för elevers och personals etiska och värdegrundsmässiga förhållningssätt på Stagneliusskolan och
som definierats genom Stagg-andan uttrycks istället i likabehandlingsplanens vision och läsårets uppsatta mål samt
i skolans ordningsregler, dokument som är underlag för
diskussioner i klasserna.
Ölands Gymnasium får höga poäng från eleverna i trivselenkäten 3KVH. För att få en än högre måluppfyllelse
kommer skolan att ha gemensamma morgonmöten på
måndagar samt en TV-skärm med samma information på
både på skolan och på Halltorp för att minska risk för
informationsmissar.
Planen för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever är känd av personal och elever i årskurs 2 och 3. En ämnesintegrerad temavecka med normkritik i fokus genomfördes, vilken gav eleverna en ökad
medvetenhet i området. Ett nytt ämnesintegrerat tema
genomförs i början av februari 2015. Ett arbete som i år
planerats till största del av elever i årskurs 2 i kursen entreprenörskap.

Elever i behov av särskilt stöd

Gymnasieförbundet har deltagit i 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 m.m. Projektet har också initierat framtagande av
samverkansdokument mellan skola-BUP och socialförvaltning-BUP. Under 2014 har PSYNK-arbetsgruppen
reviderat en matris för samverkan som ska ligga till grund
för utveckling av och upprättande av identifierat behov
av samverkan. Gruppen har haft möten 2 ggr per termin
och ger ett forum för nätverk och erfarenhetsutbyte samt
information om olika utvecklingsprojekt och aktiviteter
hos deltagande aktörer. Verksamhetschefen för Landstingets nyinrättade ”första linje” inom psykisk ohälsa bland
barn och ungdomar ”Barn och ungdomshälsan” ingår i arbetsgruppen. Bristen på primärvård för den målgruppen var
något som identifierades inom PSYNK vid den inledande
kartläggningen. Det är därför glädjande och värdefullt
att få information om verksamheten som är under uppbyggnad och beräknas vara i drift 2016.
Under hösten 2013 bildades en arbetsgrupp i gymnasieförbundet bestående av en specialpedagog, två IKTpedagoger och en skolområdeschef med uppdraget att
finna former för att säkra den kompetens som byggdes

upp under projektet Teknikstöd i skolan, ett regeringsuppdrag
som administrerades av Hjälpmedelsinstitutet, och som
pågick 2011-2013. Arbetet i gruppen har pågått under
hela verksamhetsåret och har också breddats till att innefatta ”det inkluderande specialpedagogiska perspektivet” med syfte att
på sikt sprida specialpedagogisk kompetens till alla lärare. På initiativ av gruppen genomfördes också workshops
för förbundets samtliga specialpedagoger för att ta reda
på hur man skulle kunna använda digitaliseringen för inkludering.
Under vårterminen 2014 utvecklades nya utbildningsalternativ för ungdomar inom introduktionsprogrammets
individuella alternativ genom att planera tre nya verksamheter anpassade för ungdomar med speciella förutsättningar
och specifika behov. Alternativen som benämndes Bas,
Resurs och Förstärkning startades upp i samband med höstterminsstarten och togs emot mycket positivt av eleverna
och innebar en kvalitetshöjning inom hela programmet.
För att stärka elevernas möjlighet att få god arbetslivspraktik tillsattes under året en tjänst som arbetsmarknadscoach. Effekten av detta innebar att eleverna, inom introduktionsprogrammen, nu på ett annat sätt än tidigare
kan erbjudas relevant yrkespraktik av god kvalitet.
Under 2014 fortsatte gymnasieförbundet sin satsning på
ungdomscoachen. Ungdomscoachen har till uppgift att
kontakta och följa upp ungdomar 16-20 år i våra medlemskommuner, som inte slutfört gymnasiet och inte har
någon fast sysselsättning, och erbjuda dem coachning
och framtidsplanering.

ÅRSREDOVISNING 2014 | 23

Uppföljning verksamhetsmål

På Axel Weüdelskolan arbetar elev, studie- och yrkesvägledare och lärare i ett nära samarbete vid upprättandet av individuella studieplaner. Specialpedagoger och
stödpersonal finns tillgängliga i samband med elevernas
studierum. Skolan har utökat tillgängligheten till teknikstöd genom att öka antalet bärbara datorer och surfplattor.
På Jenny Nyströmsskolan får elever i behov av särskilt stöd
inom gymnasieskolan stöd i skolans studiehall. Arbetet
där kommer att förädlas genom att förtydliga skolans
rutiner så att allas profession tas tillvara. Skolans speciallärare kommer att få ett ökat ansvar som sammanhållande
länk för att säkerställa detta. Det finns också en vilja från
skolledningen att kunna bemanna studiehallen i ännu
högre grad med lärare inom ämnena matematik, svenska
och engelska.
Som ett svar på efterfrågad utbildning för elever som
inte vill eller får vara mottagna i gymnasiesärskolan men
ändå har extraordinära resursbehov samt, ofta, multipla
diagnoser startades hösten 2014 introduktionsprogrammen individuellt alternativ med de lokala inriktningarna
bas respektive förstärkt prägel. Dessa inriktningar vänder sig
till de elever som befinner sig allra längst ifrån att nå
kunskapsmålen för grundskolan.
Alla elever på Lars Kaggskolan ger, skolan i stort, ett
högt betyg i trivselenkäten 3KVH när det gäller skolans möjlighet att ge stöd. Skolans resurscentrum är en
mycket viktig och central del i skolans verksamhet. Resurs-
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centrum kan ge stöd i flera kurser och det finns en specialpedagog och speciallärare på plats. Speciallärare arbetar
direkt mot eleverna samt gör screeningtester i samband
med skolstarten för att tidigt upptäcka en problematik.
Specialpedagog arbetar bl.a. som handledare mot lärarna i arbetslagen. Under terminen görs täta avstämningar
mellan rektor, elevhälsateamet och resurscentrum. Introduktionsprogrammen har numera även tillgång till den
specialpedagogiska kompetens som resurscentrum kan
erbjuda.
Arbetslagen analyserar elevernas studieresultat genom
att flera gånger per termin gå igenom alla klassers studieläge och resultat i nära samarbete med elevhälsans personal.
Eleverna på fordon- och transportprogrammet behövde
mycket en-till en-hjälp, vilket inte kunde realiseras fullt ut
på grund av resursbrist. Elevgrupper hade svårt att hantera friheten med datorn och gjorde annat än lektionsrelaterade uppgifter, vilket resulterade att de inte gick ut
till de praktiska momenten utan satt kvar i klassrummet
och nyttjade datorn. Skolan har nu infört nya regler och
anvisningar för datoranvändare.
Individuellt alternativ inriktning - Navigatorskolan fortsätter att utvecklas tillsammans med Socialförvaltningen i Kalmar kommun. Samarbetspartnerna arbetar för att
elever på Navigatorskolan ska känna trygghet, delaktighet
och meningsfullhet för att öka deras kapacitet i studierna och/eller närma sig arbetsmarknaden. Satsningen på
Ungdomscoachen har fortsatt och är nu ett reguljärt in-

slag inom gymnasieförbundet med lokalintegrering på
Navigatorskolan. Denne har till uppgift att kontakta ungdomar 16-20 år som inte slutfört gymnasiet och inte har
någon fast sysselsättning, och erbjuda dem coaching och
framtidsplanering.
På Stage4you Academy finns ett tätt samarbete mellan elev,
mentor, vårdnadshavare och elevhälsoteamet för att på
ett tidigt stadium upptäcka om någon enskild elev har
behov av stöd för att klara sina studier. Skolan arbetar
brett för att stärka elever med särskilda behov både genom
tillgång till speciallärare och genom extra lektioner för de
elever som kommit efter av olika anledningar.
På Stagneliusskolan ger eleverna skolan höga poäng i trivselenkäten 3KVH när det gäller stöd i skolan. Handels- och
administrationsprogrammet får de högsta poängen och
det beror på att behovet är stort och mycket resurser
läggs här. Se ovan under Alla elever ska nå kunskapsmålen.
Skolan har de senaste åren arbetat mycket konsekvent
med våra elever som är i behov av särskilt stöd och når
målen vad gäller trivselenkätens påstående “jag får det stöd
jag behöver…”. Detta har också resulterat i att de flesta elever
klarar samtliga sina kurser på minst godkänd nivå. Dock
kvarstår mycket att göra på handelsprogrammet.
Skolan arbetar utifrån skollagens krav på att uppmärksamma, utreda, dokumentera och följa upp våra elever. Undervisande lärare gör tillsammans med eleven en kartläggning
när de uppmärksammar att eleven får svårigheter i en kurs.
Stagneliusskolan har mentorskonferenser enligt ett rul�lande schema så att varje klass gås igenom fyra gånger/
år och våra speciallärare och specialpedagoger är ute i
klassrummen i större utsträckning idag. Skolan försöker
också arbeta mer med olika anpassningar för eleverna i
klassrummen. Projektet Teknikstöd i skolan har också varit en
framgångsfaktor. De senaste två åren har skolan något
som de kallar studietid. Tid som tagits från undervisningen där det finns möjlighet för eleverna att träffa de olika
lärarna i klassrummen, göra studiebesök, ta igen missade
moment etc.
I intervjuer och andra enkäter säger sig eleverna på Ölands
Gymnasium vara nöjda med möjligheterna till stöd. Tyvärr
utnyttjar inte de som allra mest behöver stöd möjligheterna. Tid för stöd ligger schemalagt vid två 90-minuters
pass per vecka.
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Digital kompetens

Kalmarsunds gymnasieförbunds satsning på Digital kompetens
har följts på nära håll av forskare från Linnéuniversitetet
i samarbete med naturvetenskapslärare från förbundet.
Forskningen är inriktad på att öka kunskapen om lärares
utveckling av sin praktik och om rollen av autenticitet i
undervisningen. Införandet av 1-1 dator ställer nya krav
och ger nya möjligheter och kommer därigenom att påverka hur lärarna genomför sin undervisning.
Lärare har förändrat sin undervisning vilket har gett eleverna ett mer autentiskt förhållningssätt till utbildning.
Autentiska aktiviteter ska likna det som finns i samhället
idag och motiverar eleverna till lärande. Prov har ersatts
med alternativa examinationsformer såsom användning
av presentationsprogram, wikipediaartiklar, publicering
av fakta på Googlesites med mera. Läroböcker har ersatts
med öppna lärresurser, och rapporter har ersatts med
radio och podcastar. Föreläsningar har ersatts med flipped
classroom vilket innebär att läraren vänder på den traditionella föreläsningen i klassrummet och ger webbaserade
genomgångar som hemläxa istället. Dessutom jobbar
eleverna mer i grupp och lär av varandra, och istället för att
plugga fakta får de lära sig att lösa etiska dilemman.
IenannandelavprojektettittarLinnéuniversitetetpåvilketsätt
lärarna omdefinierar sin undervisning och sitt lärande i naturkunskapen där de utvecklar sin praktik med hjälp av digitala
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resurser. Vidare hur lärarnas uppfattning av allmänbildning
förändras när de med hjälp av IKT utvecklar autentiska
lärandesituationer och vad som händer med elevernas
diskurs när en uppgift förändras mot mer autentisk. Lärarnas möten, där de diskuterar lektionsmoment spelas in.
Undervisningsmoment utvärderas med elevenkäter och
elever intervjuas. All data analyseras av forskare och
forskarstudenter. Forskningsrapporter och artiklar kommer att publiceras löpande under följeforskningen. Följeforskningen fortsätter under 2015.
Axel Weüdelskolan har under året gett utbildning för personal
i flera steg inom IKT både när det gäller nya program och
datorn som pedagogiskt verktyg samt sörjt för en datorsupport både för personal och för elever. Lärarnas kompetens inom området ökar succesivt och under våren
2015 beräknas alla lärare genomfört den grundläggande
utbildningen. Skolan har nått en viss spetskompetens i
att göra hemsidor via Google Sites och användandet av
Google Classroom.
Inköp av nya datorer och omorganisation av befintliga
datorer med avskaffande av datasalar har öka flexibiliteten i lärandet. De elever som deltar i våra projekt visar stora
framsteg gällande sin digitala kompetens. Även andra elever
vars lärare själva använder datorn som ett pedagogiskt verktyg visar framsteg. Skolan behöver förtäta datorbeståndet för
att uppnå en ännu större måluppfyllelse.

Jenny Nyströmsskolans Digitala Coacher är en grupp elever som
varit betydelsefulla för digitaliseringen, de har stöttat
både elever och lärare. Samverkan mellan IKT-pedagog
och skolledning har lett till att utvecklingsområdet kring
kollegialt lärande har involverat IKT-delar utan att de
har fått ett eget fokus. Genom workshops på KPT-dagar,
“Lära-tillsammans-pass”, samverkan mellan IKT-pedagog och
klass, pedagogisk pub, teach-meet stärks lärares digitala
kompetens.
Det är svårt att bedöma hur mycket elevers digitala kompetens har höjts under året. Med det kan konstateras att
lärarna använder i ännu högre grad olika digitala verktyg i sin
undervisning vilket gör att elevernas digitala kompetens höjs.
På de nationella gymnasieprogrammen har en tydligare
koppling knutits mellan biblioteket och ett ämne eleverna
läser i årskurs 1 (naturkunskap i de flesta fall) för att eleverna ska få en tydligare anknytning mellan informationssökning och ett ämne de läser.
I det kollegiala lärandet som vi haft under året har digitaliseringen kommit in som en naturligt förstärkande del. Vi
har under läsåret 14/15 digital litteracitet1 som ett prioriterat område i skolans utvecklingsplan. Lärarna på skolan använder i relativt hög utsträckning de olika verk1 litteracitet (av engelska literacy ’läs- och skrivkunnighet’), begrepp
använt för verksamheter som är relaterade till läsande och skrivande
(källa NE.se)

tygen inom Google Apps For Education (GAFE) och har i
hög utsträckning tagit till sig de digitala verktygen som
en naturlig del i sin lektionsplanering. Kompetensutveckling inom IKT har framför allt bedrivits ur ett individuellt
behov och varit inriktat på det som lärare efterfrågat i sin
undervisning.
Datorn är ett naturligt verktyg för så gott som alla lärare
på Lars Kaggskolan och den används som ett verktyg bland
andra. Datorn har på fler sätt underlättat undervisningssituationen där eleverna och lärare kan kommunicera via
nätet och dela arbetsuppgifter och inlämningar med varandra. Elevers digitala kompetens har höjts och datorn är
ett naturligt redskap i samtliga kurser. Skolan har fått tillgång till ytterligare en IKT-pedagog som har nya idéer och
tankar om hur vidare IKT-utveckling ska ske på skolan. En
ny Digital kompetensgrupp har bildats i vilken arbetet med utvecklandet av den digitala kompetensen fått ett uppsving.
Lärarnas digitala kompetens har inte stärkts i paritet med
skolans målsättning och skolledningen har satt upp en
handlingsplan via LIKA2.
Bibliotekarie med stor kunskap om informationssök och
källhantering knöts till arbetet med gymnasiearbete för att
höja kunskapsnivån inom detta område. På introduktions2 LIKA är ett verktyg för utvärdering och utveckling av skolans digitalisering initierat av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
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grupp, Digitala Coacher och IKT-pedagogen är en del av
detta arbete. De digitala resurserna är en integrerad del av
undervisningen nu. Ett antal utbildningar i Wikipedia och
sociala medier har genomförts samt har en reviderad IKTplan upprättats. Lärarnas digitala kompetens har stärkts
under året inom kompensatoriska hjälpmedel, multimediala verktyg, kommunikation (Bedömning för lärande) och grundläggande hantering (säkerhetskopiering,
källkritik), juridik, ergonomi samt kollegialt lärande dvs.
delakultur.

programmen är det tydligt att datorn bidrar till att
minska digitala klyftor och stärka elevernas inlärningsprocess genom att förbättra tillgången till kompensatoriska hjälpmedel.
På Stage4you Academy har pedagogerna samt övrig personal
ökat sin digitala kompetens. Skolan har under läsåret,
utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, påbörjat en digital utveckling genom SYL, rektor och IKTpedagog utifrån pedagogiska och didaktiska spörsmål.
Ett arbete som kommer fortgå under 2015. Skolan utarbetar en handlingsplan/vision gällande IKT som framkommit genom LIKA-värdering3 och kompetensutvecklar
kontinuerligt genom olika filmprojekt, Google Classroom
etc. Denna positiva utveckling medför att skolan märker
av en kvalitetshöjning av den digitala kompetensen även
bland eleverna. Skolan har kommit en bit på vägen men ser
fortsatta behov av sökhjälp, multimedia, struktur på dokument och liknande som man måste arbeta mer aktivt mot.
Inom det digitala lärandet på Stagneliusskolan är målet att
skapa en öppen lärmiljö, med flexibla lokaler och ändamålsenlig utrustning. Genom att satsa på kollegialt lärande har
flertalet lärcirklar bildas på skolan, där lärare får arbeta
tillsammans med olika pedagogiska frågor. Några av lärcirklarna har direkt inriktning på användning av de digitala
verktygen i klassrummet. Tack vare bidrag från verksamhetsfonden har ett klassrum på skolan möblerats om för att underlätta arbete med digitala resurser och modern pedagogik. Andelen lärare som undervisar enligt modellen flipped classroom
ökar och många ämnesgrupper har lagt upp gemensamma
sidor med kursmaterial till eleverna. En välfungerad IKT3 LIKA är ett verktyg för utvärdering och utveckling av skolans digitalisering, Sveriges Kommuner och Landsting.
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Satsningen på digital kompetens både i form av utbildningsinslag från externa föreläsare och av skolornas egna IKTpedagoger har för samtliga lärare på Ölands Gymnasium medfört nya förutsättningar för att använda digitala verktyg på
ett adekvat sätt i undervisningen. Skolans IKTpedagog har varit på skolan i regel en dag i veckan under
året. Kvaliteten har ökat, alla lärare använder Google
kalender, delar dokument med varandra, skolledning och
elever, flertal lägger upp sina lektioner på Sites, använder
formulär för utvärderingar etc. Spännvidden mellan de
som har hög respektive låg digital kompetens har dock
ökat under året. Då flera av lärarna har hög digital kompetens och använder datorn i den dagliga klassrumssituationen har också den digitala kompetensen ökat
bland eleverna. Med undantag för ett fåtal har elever och
lärare hög digital kompetens.

Uppföljning verksamhetsmål

Ekonomi i balans

SFI och yrkesutveckling

Målet att öka förbundssamverkan i utbildningsutbudet
syftar till att öka samverkan mellan utbildningar inom
gymnasieförbundet.

Axel Weüdelskolan har under året genomfört ett projektarbete för att öka integrationen och genomströmningen vilket
har lett till en omorganisation som startade i augusti 2014
och den 1 januari 2015 implementeras den fullt ut. Styrgruppen för nya SFI består av representanter från Kalmar
kommun (näringsliv och arbetsmarknad, invandrarservice,
Kunskapsnavet och Socialförvaltningen), arbetsförmedlingen i Kalmar och representanter från skolan. Skolan har förbättrat samarbetet med övriga aktörer i näringslivet för
att bl.a. öka elevernas möjlighet att kombinera skola och
praktik.

Under året har utbildningarna inom naturvetenskapsprogrammet på Lars Kaggskolan och Jenny Nyströmsskolan utvecklat en samverkan inom ramen för kursutbudet på programmen. Samverkan avser både ledning och lärarresurser och berör både inriktningsval och
programfördjupningarna.
Se avsnitt under rubriken Årets resultat.
Kalmarsunds gymnasieförbund ska aktivt söka möjligheterna till övrigt finansiellt stöd inom de prioriterade målområdena.
Under året har statsbidrag inom områdena Alla elever skall
uppnå kunskapsmålen, SFI och yrkesutveckling och En skola på vetenskaplig
grund sökts och beviljats.

Skolan har nått målet för ”andel studerande som slutför påbörjade
kurser” med bred marginal (81 procent närvaro) och målet
för närvaron (82 procent) är också uppnått. Tydligare information till eleverna gällande skolans inställning till närvaro/frånvaro och konsekvenserna av frånvaro är en orsak.
Dessutom har skolan genomfört tydligare avbrottsrutiner
med snabbare handläggning som följd.
Flexibiliteten, kvaliteten och individanpassningen inom
SFI-undervisningen har ökat genom att erbjuda kursstart
6 ggr/år samt individuella starter kontinuerligt vid behov.
Kontinuerliga bedömningar av varje elevs kunskaper
görs för en optimal hastighet genom SFI.
Upprättandet av en gemensam väglednings-, kartläggnings- och uppföljningsfunktion för vuxenutbildning i
medlemskommunerna är ett pågående arbete som har
initierats från flera olika håll.
Stage4you Academy har idag en mycket hög måluppfyllelse
vad gäller SFI-verksamheten. ”Andel studerande som slutför påbörjade kurser” i SFI är hela 96 procent. Vi kommer fortsätta
att utveckla vår SFI-undervisning genom att vi numera
digitaliserar undervisningen, vilket förhoppningsvis ökar
slutförandet av påbörjade kurser. Elevens digitala kompetens utvecklas och förutsättningarna för en etablering på
arbetsmarknaden ökar. Det här skapar ökande möjligheter för flexibelt och individanpassat undervisning för samtliga fem aspekter; hör-, läsförståelse, muntlig interaktion,
muntlig produktion samt skriftlig färdighet. Kontinuerlig
feedback och att pedagogen kan följa elevens utveckling
på ett helt annat sätt ger ökad möjlighet för ett funktionellt andraspråk och därmed ökad måluppfyllelse. En hög
närvaro bidrar också till det goda resultatet. Lärarna har
ett nära samarbete med arbetsförmedlingen (minst en
gång per månad) och integrationsenheten (en gång per
vecka). De kommer fortsätta på den inslagna vägen och
fördjupa samarbetet med dessa myndigheter för att finna ytterligare förbättringar. Övriga aktörer är studie- och
yrkesvägledaren, arbetsförmedlingens etableringslots,
Folkuniversitet med flera.
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Måluppfyllelsen inom SFI på Ölands Gymnasium är hög och
de allra flesta slutför sina kurser. Andelen har dock minskat
från 86 procent till 83 procent läsåret 2013-14 vilket beror
på flytt från kommunen men även på föräldraledigheter.
Närvaron i SFI-undervisningen är svår att mäta. Skolan har
haft en grupp elever som haft en distanslösning där närvaron inte förts. Under hösten har skolan infört ett nytt sätt
för registrering.
Skolan har utvecklat samverkan med andra aktörer i regionen kring SFI. Sedan några år tillbaka har Borgholms kommun ansvaret för de asylsökandes undervisning medan
invandrare av andra skäl och de som lämnat etableringen
återfinns på Ölands Gymnasium. Skolan har täta kontakter med arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen (som erbjuder praktikplatser inom vård och omsorg för invandrare
som visar intresse för arbete och utbildning inom vården),
Röda korset, kyrkan, Cityföreningen med flera aktörer.
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Jämställdhet
Axel Weüdelskolan har under året genomfört en rad olika
åtgärder för att främja jämställdhet. Skolan har representanter i förbundets jämställdhetsgrupp och har under året
genomfört en utbildning för personalen i jämställdhetsfrågor. Eleverna har erbjudits en teaterföreställning som
behandlar jämställdhetsfrågor. Frågor kring genus och
jämställdhet behandlas under lektionstid och i studeranderåden. Skolan har gjort en utvärdering med efterföljande
diskussion om jämlikhet och demokrati och även genomfört en betygsjämförelse ur genusperspektiv. Analysen av
betygen ur ett genusperspektiv görs av arbetslagen.
På Jenny Nyströmsskolan finns genusfrågan som en stående
punkt inom de olika arbetslagen på skolan. Skolan har tittat
på trivselenkäten 3KVH och ser att det fortfarande finns skillnader mellan tjejer och killar om man analyserar ur ett genusperspektiv. Skolan har utökat antal håjjare till sju stycken. Fem för ungdomsgymnasiet och två för gymnasiesärskolan för att kunna täcka det behov som behövs på en
stor skola. Ett av målet är att både elever och lärare syste-

Uppföljning verksamhetsmål

matiskt utbildas i att förstå sociala normers inverkan för
identitet och förhållningssätt. Utbildning i Machofabriken1
har getts till mentorer och de har lyft metoden i klasserna. Det är svårt att se resultatet efter endast en omgång.
Temat behöver återkomma vid ett flertal tillfällen. Skolan
kommer fortsätta med Machofabriken kontinuerligt i årskurs 1.
Skolan har gjort genus- och jämställdhetsanalys av
betygsstatistik genom att mentorer tillsammans med
rektor i arbetslagen har diskuterat tillgänglig statistik och utifrån detta resonerat om vilka orsaker till
ojämlikhet som kan finnas. Frågan kommer vidare att
diskuteras efter att skolan har fått två elevkullar som avslutat sitt program och då kan en mer fullständig jämförelse göras. I skolans strävan i att få en jämnare fördelning
av flickor och pojkar har skolan sett till att få jämn fördelning mellan könen på personerna som vi exempelvis ser i
gymnasiekatalogen. Vård- och omsorgsprogrammet har
varit ute i grundskolorna med manliga lärare och elever
för att visa hur viktigt det är att män söker vårdutbildningar. Vid gymnasiemässan har elever från båda könen
valts ut att representera sin utbildning och skolan.
Lars Kaggskolan har haft en lokal arbetsgrupp kring jämställdhet med en representant per program. Skolan har t.ex. arbetat med bokprojekt, föreläsare, diskussioner i arbetslagen
angående hur man kan öka antal sökande vad gäller underrepresenterat kön. Bokprojekt har fungerat väl, så väl att
de drivande medarbetarna Annika Mevik, lärare i matematik och fysik, och Pia Larsson bibliotekarie fick ta emot
Kalmarsunds gymnasieförbunds första jämställdhetspris.
För att nå en jämnare fördelning av flickor och pojkar har
skolan arbetat genusmedvetet med programkatalogens
utformning och informationssatsningen under gymnasiemässan och vid gymnasiedagen. Trots dessa satsningar
har skolan som helhet inte fått en jämnare fördelning mellan könen på programmen. Värt att notera är att teknikprogrammet har jämnare fördelning mellan könen än
riket i övrigt (23 procent mot 16 procent) när det gäller
andelen flickor på programmet.
Stage4you Academy har idag en jämn könsfördelning på det
estetiska programmet. Tyvärr så finns det inom programmet en ojämn könsfördelning mellan de som sjunger
(övervägande flickor) och de som spelar ett instrument
(övervägande pojkar). Hantverksprogrammet hår- och
makeupstylist har skolan haft mycket svårt att locka
pojkar trots att det lyfts fram goda exempel i samband
med informationsinsatser. Personalen försöker stärka alla
elever att våga vara sig själva och inte vara “rädda” för att
bryta könsmönster. Skolan har riktade aktiviteter för att
fler tjejer ska hålla på med teknik inom musiken.

Stagneliusskolan har under året systematiskt arbetat efter
den utvecklingsplan skolledningen förankrat i medarbetargruppen. I utvecklingsplanen finns jämställdhet som ett prioriterat område med redovisade handlingar som är tänkta
att leda till uppfyllelse av de förbundsövergripande målen inom området. Jämställdhetsplanen är ett dokument
som är känt bland både elever och personal. Skolan har
genomfört en genusinventering i varje kurs och inventerat
fördelningen av betyg mellan könen. Det skiljer sig i vissa
enstaka kurser och skolledningen har påbörjat en dialog
med berörda ämneslag kring detta. Genusmedvetenheten ökar på skolan men den genomsyrar inte den dagliga
verksamheten - men det finns en ambition att göra detta.
Utvecklingsarbetet fortsätter under våren där vår ambition
och målsättning är att vår undervisning bedrivs och planeras utifrån ett genusmedvetet och normkritiskt perspektiv
kontinuerligt i den dagliga verksamheten.
Samtliga arbetslag har startat ett arbete utifrån Togethermanualen2. Det har blivit en jämnare fördelning mellan
könen på två av skolans fyra program vid en jämförelse
av de två senaste antagningarna till årskurs 1. Trenden
är inte tydlig men värt att notera är att på ekonomiprogrammet antogs fler pojkar än flickor för första gången
på tre år.
Ölands Gymnasium är delaktig i förbundets jämställdhetsarbete och har tre håjjare. Under läsåret lades fokus på
jämställdhetsarbetet med gymnasieungdomarna utifrån
enkätresultaten i trivselenkäten 3KVH.
Undervisningen bedrivs och planeras utifrån ett genusmedvetet och normkritiskt perspektiv där arbetslagen
HT/RL respektive Komvux har upprättat genusstrategier.
Skolan har varje läsår ämnesövergripande temadagar
eller temavecka som planeras av elever/lärare och övrig
personal. Dagarna har varit uppskattade av eleverna.
Skolan har också gjort genus, - och jämställdhetsanalys
av könsuppdelad betygstatistik.
Det är inga svårigheter att ha en genusmedveten information under gymnasiemässa, gymnasiedagen och vid
skolinformationer. Däremot gör skolan den bedömningen att det är tillfälligheter som gör att det ett år är fler pojkar än flickor som söker restaurangprogrammet medan
sökbilden ett annat år kan vara tvärtom.

2 Gymnasieförbundets manual för stöd för hur personalen på ett
systematiskt sätt integrerar jämställdhet så att arbetet åstadkommer
en förändring i riktning mot en mer jämställd verksamhet.

1 Machofabriken är ett metodmaterial och ett verktyg i elevarbetet för
ökad jämställdhet och förebyggande arbete mot våld.
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En skola på vetenskaplig grund
Under år 2014 har tre medarbetare i Kalmarsunds gymnasieförbund bedrivit forskning inom ramen för sina tjänster.
Lärarna har kombinerat forskarstudierna på 50-80 procent, med att undervisa på deltid. En av forskartjänsterna
är knuten till följeforskning Digital kompetens och handlar om
att öka kunskapen om lärares utveckling av sin praktik
och om rollen av autenticitet i undervisningen. Introducerandet av datorer, en dator per elev, ställer nya krav och
ger nya möjligheter och kommer därigenom att påverka
hur lärarna genomför sin undervisning. Lärares förmåga
till förändring är väsentlig för att upprätthålla och öka
undervisningens kvalité och är därför ett betydelsefullt
motiv för forskning.
Två medarbetare är doktorander inom ramen för forskarskolor kring yrkesämnenas didaktik. Avsikten med forskarskolan är att stärka den praxisnära ämnesdidaktisk kunskapsutveckling inom ämnet. 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.
Därtill förutsätts de forskarutbildade lärarna kunna bidra
till förbundets och skolans utveckling.
Kalmarsunds gymnasieförbund har under läsåret 2014/15
inrättat 15 befattningar som Särskilt Yrkesskickliga Lärare
(SYL) och förbundet kommer att fortsätta med satsningen
på skickliga lärare. Planen är att det ska finnas ca 35-40
särskilt yrkesskicklig lärare inom förbundet inom några
år. Gymnasieförbundet vill förbättra elevernas resultat
genom att de bästa lärarna får möjligheter att sprida
goda arbetssätt samt stärka och inspirera kollegor och
på så sätt bidra till att allt fler elever får del av en bättre undervisning. Förbundet vill också stimulera yrkes-
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skickliga lärare att kunna göra karriär inom läraryrket,
utan att behöva sluta undervisa. Kalmarsunds gymnasieförbund kommer även att fortsätta med satsningen på
att meritera skickliga lärare genom en extern bedömare.
Under det gångna läsåret har 11 lärare meriterats i Aretes
meriteringsprogram, vilket ger läraren en möjlighet att
dokumentera och synliggöra sin yrkesskicklighet och få
den bedömd i ett meriteringssystem grundat i relevant
forskning.
På Axel Weüdelskolan har lärarna genomfört en utbildning
inom formativ bedömning. Under året har en särskilt
yrkesskicklig lärare fått i uppdrag att koppla aktuell forskning till skolans utvecklingsarbete.
En lärare inom ämnet vård- och omsorgsarbete på Jenny
Nyströmsskolan studerar inom forskarlyftet och beräknas
vara licensierad under våren 2015.
Lars Kaggskolans utvecklingsplan och projektet kollegialt
lärande har vid upprepade tillfällen hänvisat till modern
forskning (Wiliam1, Timperley2 och Hattie3) kring skolan.
Med hjälp av skolans lärare med uppdraget som särskilt
yrkesskicklig lärare kommer skolan fortsätta driva skolutveckling kopplad till skolforskning. Projektet kollegialt
lärande tar sin utgångspunkt i Dylan Wiliams fem nyckelstrategier4 i att följa lärande. Rektorerna upplever att skolans lärare är duktiga på att utmana eleverna i att kritiskt
granska, pröva och se sammanhang i en större helhet.
1 http://www.dylanwiliam.org/
2 https://unidirectory.auckland.ac.nz/profile/h-timperley
3 http://www.education.auckland.ac.nz/en/about/staff/j.hattie.htm
4 Tydliggöra mål och kunskapskrav, Organisera effektiva diskussioner
och aktiviteter som utvecklar och som synliggör levers lärande, Ge
feedback som hjälper eleverna framåt, Aktivera eleverna som resurser
för varandras lärande och Aktivera eleven som ägare av sitt eget
lärande.

Uppföljning verksamhetsmål

Lärare som är engagerade i följeforskningen kring digital
kompetens tillsammans med Linnéuniversitetet utvecklar
sin lärargärning kopplat till autenticitetsbegreppet. Elever
på naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet
har varit på Natur, Medicin -och Teknikdagarna i Lund för att
få direkt koppling till utbildning och forskning på universitet.
På Stage4you Academy kommer läraren som har uppdraget
som särskilt yrkesskicklig lärare att skapa diskussionsunderlag gällande senaste forskning inom pedagogik
och didaktik.
Stagneliusskolan har under året haft en lärare som arbetat
halvtid för att forskarutbilda sig på halvtid. En anställd
lärare är redan forskarutbildad. Skolan är också väl representerad när det gäller särskilt yrkesskickliga lärare (SYL).
I augusti 2014 förordnades sju av skolans lärare på en begränsad tid som SYL.
Den lärare som är ansvarig för och, som har lagt upp kursen naturkunskap 2 på Ölands gymnasium ingår i ett nätverk
mellan förbundets gymnasieskolor och Linnéuniversitetet. En av utgångspunkterna är ”Hur man hittar sätt att jobba med 1-1”.
Lärarna som ingår i nätverket ges möjlighet att göra
minst ett projekt och få det bedömt och blir, av forskare
och kollegor, visad på vägar att gå. En av skolans lärare
har genomgått Meriteringsprogrammet Arete och har
fått en av förbundets uppdrag som särskilt yrkesskicklig
lärare.
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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.
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
inkommit fyra avvikelserapporter till verksamhetschefen.
Tre av dem är relaterade till det digitala journalsystemet
PMO. Det har varit inloggningsproblem, problem med
funktionen i kringutrustning samt driftsavbrott. Problemen är relaterade till nuvarande serversupport. En ny
upphandling av serverdrift pågår med tydlig kravspecifikation. Barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar kommun är systemägare och ansvarar för upphandlingen.
En avvikelse handlar om journalanteckningar på fel elev.
Rättelse gjordes omgående och som följd på detta infördes en ny rutin. Den nya rutinen går ut på att alltid fråga
eleven om namn och personnummer även om eleven är
känd sedan tidigare. Den verksamhetsspecifika metodboken revideras löpande för att överensstämma med aktuell lagstiftning och underlätta i det dagliga arbetet. En
länsövergripande metodbok är framtagen och tillgänglig
för förbudets skolhälsovård.
Vaccinationsmottagningen har efter starten 2012/2013
blivit en del av ordinarie verksamhet inom skolhälsovården. Samarbetet med asyl- och flyktinghälsan är väl
etablerat. Vaccinationsrekommendation görs av smittskyddsläkare och vaccinationsordination görs av skolläkare. Rutiner för säker hantering finns och följs. Alla vacci-
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nationer dokumenteras i PMO och Inera. Samtliga elever
inom fordonsprogrammet och byggprogrammet/måleri
har genomgått spirometriundersökning och obligatorisk
läkarbedömning. Enligt rekommendation från socialstyrelsen och krav från Kalmar kommun har eleverna inom
vård- och omsorgsprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet blivit screenade för tuberkulos inför sina
praktiker i kommunal verksamhet.
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
journalhanteringssystem, övervikt, hud, diabetes, anorexi- och självskadebeteende samt jämställhetsarbete.
Skolsköterskorna har dessutom deltagit i 2 dagars skolsköterskekongress och vårdförbundets inspirationsdag
för skolhälsovården i länet. Skolhälsovården har deltagit
i länsövergripande träff med BUP, SIP-utbildning i socialförvaltningens regi samt 2 utvecklingsdagar tillsammans
med grundskolan med temat ”Vägledning för elevhälsan”
(Skolverkets och Socialstyrelsens gemensamma publikation 2014-4-3). Studiebesök har genomförts på Barnahus
och Ungdomsmottagningen i Kalmar. 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.
Samtliga mål i verksamhetsplanen är uppnådda.

Personalförhållanden

Personalförhållanden
Antal anställda

Av Kalmarsunds gymnasieförbunds samtliga anställda är
89,7 procent tillsvidareanställda vilket är en minskning med
0,4 procentenheter sedan 2013. I siffran för anställda ligger
månadsavlönade inklusive vilande anställningar, dock inte
de anställda som vikarierar på annan befattning. Antalet
månadsavlönade (tillsvidareanställda och visstidsanställda)
minskade från 568 personer till 551 personer.
Det totala antalet tillsvidareanställda inom förbundet
har minskat sedan föregående mätning. Visstidsanställd
personal har i stort sett samma antal som året innan.
Gymnasieskolorna genomför en neddragning på grund
av minskat elevantal.
Antalet arbetstimmar som utförts av timavlönade under
2014 motsvarar 12,1 årsarbetare på heltid. Detta är en
minskning med 1,1 årsarbetare från föregående år.
Andelen män respektive kvinnor är i stort sett oförändrad
jämfört med 2013, 64,4 procent av de tillsvidareanställda
är kvinnor.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden hos de tillsvidareanställda har ökat under 2014 och är nu uppe i 96,2 procent.
I år finns det en något tydligare skillnad mellan män och
kvinnor; männens genomsnittliga sysselsättningsgrad var
97,3 procent jämfört med 95,5 för kvinnor.
Medelåldern på de tillsvidareanställda medarbetarna var
vid årsskiftet 48,5 år, vilket var en liten höjning mot föregående år. Kvinnornas medelålder var 48,6 år, och männens 48,3 år.

Åldersstruktur

Antalet tillsvidareanställda inom respektive åldersgrupp är
förhållandevis oförändrat jämfört med 2013. En marginell
majoritet befinner sig i åldersgruppen 30-49 år med 49,3
procent. Medarbetare under 29 år utgör 1,4 procent av
gymnasieförbundets tillsvidareanställda, en minskning
med 0,8 procentenheter i jämförelse med 2013. Inom
gruppen 61-65 år återfinns 11,5 procent och 0,8 procent
finns i gruppen 65+. Antalet kvinnor och män var högst i
intervallet 50-59 år, med andelen 20,4 procent respektive
11,9 procent.

antalet tillsvidareanställda som har avslutat anställning
inom förbundet i förhållande till medeltal antal medarbetare inom förbundet under perioden januaridecember 2014.
Under det gångna året har mer än 45 tjänster utlysts
externt som visar på en rörlighet i förbundet som inte
endast beror på pensionsavgångar utan att nya tjänster
tillkommer och att det finns ett rekryteringsbehov av
vikarier för tjänstlediga medarbetare på grund av föräldraledighet/pröva annat jobb/ studier eller sjukdom.

Pensionsavgångar

Under perioden 2014 till 2018 beräknas 56 stycken (11,3
procent) av de tillsvidareanställda medarbetarna ha gått i
pension, vilket är något lägre än föregående år då motsvarande siffra var 60 medarbetare (11,3 procent).
Beräkningen baseras på en pensionsålder på 65 år. Kalmarsunds gymnasieförbund står de närmaste åren inför flera
pensionsavgångar. De största pensionsavgångarna finns
främst inom grupper som lärare i vård- och omsorgskurser
och lärare/pedagogisk assistent inom gymnasiesärskolan
men även skolsköterska och skolkurator. Överlag ses inga
svårigheter att säkerställa kompetensförsörjningen vid
pensionsavgångarna.
Det årliga antalet pensionsavgångar är svårbedömt, då
den enskilde medarbetaren själv bestämmer sin pensionsavgång mellan 61-67 år. Vid årets slut kvarstod 5 medarbetare som skulle ha gått i pension (65 år) men valde att
stanna kvar i arbete.

Personalomsättning

Personalomsättningen av tillsvidareanställda för Kalmarsunds gymnasieförbund var under året 4,7 procent vilket
var en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med
2013. Personalomsättningen för kvinnor var 3,6 procent
och för män 1,1 procent. Med personalomsättning menas

Sjukfrånvaro

Trots att totala sjukfrånvaron i förbundet har ökat något
från 3,3 procent till 3,7 procent, så ligger den fortsatt låg i
jämförelse med genomsnittet för landets kommuner.
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De kvinnliga medarbetarna ökade sin sjukfrånvaro med
0,8 procentenheter medan de manliga medarbetarna
minskade sin med 0,3 procentenheter. Liksom föregående
år har kvinnliga medarbetare betydligt högre sjukfrånvaro
än manliga, 4,8 procent jämfört med 1,8 procent.
Efter föregående års ökning av andelen långtidssjukskrivna har trenden fortsatt även mellan 2013 och
2014 med en ökning från 64,6 procent till 68,7 procent.
Medarbetarnas sjukfrånvaro ökar ju äldre medarbetarna blir vilket överensstämmer med föregående statistik.
Sjukfrånvaron för 2014 har ökat för samtliga åldersspann
men mest i ålderspannet 29 och yngre.
Av den totala sjukfrånvaron utgör långtidssjukskrivna
med 2,6 procent vilket är en ökning med 0,5 procentenheter från föregående år.

Försäkringskassan

Kalmarsunds gymnasieförbund har en överenskommelse
med Försäkringskassan om samarbete i sjukförsäkringsärenden. Syftet med denna överenskommelse är att tydliggöra och effektivisera samarbetet mellan Kalmarsunds
gymnasieförbund och Försäkringskassan i Kalmar. Samverkan utgår från att parterna med fokus på arbetsförmåga arbetar med att förebygga ohälsa genom att
tidigt identifiera, planera och genomföra åtgärder i syfte
att förhindra och förkorta sjukskrivningar och föra åter till
arbete.
Kalmarsunds gymnasieförbund har under året fört en
kontinuerlig dialog och uppföljning med Försäkrings-

kassan för att få ner sjuktalen. I december 2014 var totalt 4
procent av de tillsvidareanställda sjukskrivna inom Kalmarsunds gymnasieförbund registrerade på Försäkringskassan.
Av de sjukskrivna var det flest kvinnor. Av det totala antalet
sjukskrivna hade mer än hälften någon form av psykisk
ohälsa som var stressrelaterat.
Psykisk ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro och ett både angeläget och kostsamt problem
för arbetsgivare (Socialförsäkringsrapport 2014:18) Olika
psykiska besvär (ångestsyndrom, stressreaktioner och
depressiva episoder) är i dag den främsta orsaken till
långtidssjukskrivning.

Redovisning av sjukfrånvaro enligt lagen om kommunal
redovisning

I den lagreglerade obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen, nedan, ingår alla anställda vilket även omfattar timavlönad personal. Sjukfrånvaron redovisas uppdelat på kvinnor, män och ålder i förhållande till ordinarie
arbetstid beräknat i timmar. Vidare redovisas hur stor andel av den totala sjukfrånvaron som utgörs av långtidssjukfrånvaron (längre än 60 dagar i följd).

Arbetsmiljö och hälsa

Kalmarsunds gymnasieförbund strävar efter en frisk
arbetsmiljö som är fri från diskriminering/trakasserier och
andra psykosociala ohälsofaktorer. Det finns bra rutiner
och stöd i centrala anvisningar för hur situationer med
bland annat diskriminering och trakasserier ska hanteras.

Sjukfrånvaro - nyckeltal
Redovisning av sjukfrånvaro enligt lagen om kommunal redovisning

nyckeltal

I förhållande till...

1. Totalt sjukfrånvarotid

sammanlagd tillgänglig arbetstid

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

total sjukfrånvarotid

3. Summa sjukfrånvarotid för
kvinnor

Riksnivå
medelvärde
2012
2013

2014

2013

3,73%

3,30 %

2,53 %

5,90 %

68,74%

64, 57 %

50,66 %

44,40 %

sammanlagd tillgänglig arbetstid
för kvinnor

4,83%

4,02 %

2,70 %

6,40 %

4. Summa sjukfrånvarotid för män

sammanlagd tillgänglig arbetstid
för män

1,78%

2, 08 %

2,26%

3,80 %

5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre

sammanlagd tillgänglig arbetstid i
åldersgrupp 29 år och yngre

2,54%

0,91 %

1,98 %

4,50 %

6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år

sammanlagd tillgänglig arbetstid i
åldersgruppen 30-49 år

2,88%

2,71 %

2, 02 %

5,60 %

7. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre

sammanlagd tillgänglig arbetstid i
åldersgruppen 50 år eller äldre

4,64%

4,08 %

3,07 %

6,50 %
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Arbetsskador

Inom gymnasieförbundet rapporterades 8 arbetsskador
under 2014. Av dessa är majoriteten inom kategorin olycksfall (5 stycken), därefter kommer färdolyckor (3 stycken).

Friskvårdsarbete

Samtliga medarbetare erbjuds förmånen att antingen använda ett friskvårdsbidrag som kan användas till
träningskort och liknande eller en friskvårdstimme per
vecka på arbetstid om verksamheten tillåter det.

Kommunhälsan

Kommunhälsan är en viktig resurs för det hälsofrämjande,
förebyggande och rehabiliterande arbetet på både
organisations-, grupp- och individnivå inom Kalmarsunds gymnasieförbund.
Under 2014 använde förbundet totalt 474 timmar hos
Kommunhälsan vilket är en höjning av utnyttjandegraden sedan 2013 med 134 timmar. Andelen kvinnor
som besökt Kommunhälsan har minskat med 3 procent
(72 procent) medan männen har ökat med 3 procent (28
procent). Av den totala tiden är 41,1 procent (39,6 procent 2013) av förebyggande karaktär, 40,1 procent (40,3
procent 2013) främjande och 18,8 procent (20,1 procent
2013) av rehabiliterande karaktär.

identifierar förbättringsområden och handlingsplaner
upprättas för vidare redovisning i central skyddskommitté.
Årlig uppföljning av systemet för SAM inom Kalmarsunds
gymnasieförbund har genomförts och det totala resultatet
av enkätsvaren (svarsfrekvens 67 procent) bedöms vara:
Tillfredsställande inom följande områden:
• Samverkan
• Policy och rutiner
• Uppgiftsfördelning och kunskaper
• Undersökning och riskbedömning
• Utreda ohälsa, olycksfall och tillbud
• Sakkunnig hjälp av Kommunhälsan
• Uppföljning av samarbetet
Uppföljningen har visat behov på förbättringar inom
följande områden:
• Kunskaper (medarbetare) och instruktioner
• Åtgärder, handlingsplan och kontroll

Kalmarsundsregionens arbetsgivarring

Kalmarsunds gymnasieförbund har sedan 2001 varit
medlem i den ideella intresseföreningen Kalmarsundsregionens arbetsgivarring som ger oss möjligheten till
ett professionellt stöd i personalfrågor; livs- och karriärsplanering, arbetslivsinriktad rehabilitering, övertalighet
och omställning, rådgivning och praktiskt stöd vid arbetsbyte, proaktiva hälsoinsatser samt yrkesnätverk. Under
2014 har gymnasieförbundet deltagit i arbetsgivarringens HR-nätverk och utbildningar.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren är skyldig att följa upp arbetsmiljöarbetet.
Syftet med uppföljningen är att ta reda på hur systemet
fungerat under det senaste året, identifiera eventuella
förbättringar och att undersöka om arbetsmiljöarbetet
bedrivs enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete.
En webbenkät skickas ut till respektive skola/arbetsställe som besvaras av chef/rektor, skyddsombud, facklig
företrädare i samverkansgrupp eller arbetstagare med
tilldelade arbetsmiljöuppgifter. Webbenkäten innehåller
frågor med koppling till Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS
2001:1.
Uppföljningen av resultat från enkäten sker i dialog i
samverkansgrupp på lokal nivå. Samverkansgrupperna
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Personalmått
översikt
2014
Personalstruktur

2013

2012

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

totalt

kvinnor

män

Antal årsarbeten av tjänst (volymmått)

520

332

188

536

341

195

572

355

217

Antal månadsavlönade

551

352

199

568

361

207

602

373

229

89,7%

90,3%

88,4%

100%

63,6%

36,4%

100%

61,9%

38,1%

Andel kvinnor och män av månadsavlönade
Antal tillsvidareanställda
Andel kvinnor och män av tillsvidareanställda
Antal visstidsanställda

494

318

176

512

326

186

527

326

201

100%

64,4%

35,6%

100%

63,7%

36,3%

100%

61,9%

38,1%

57

34

23

56

35

21

75

47

28

100%

59,6%

40,4%

100%

62,5%

37,5%

100%

62,7%

37,3%

23 874

14 885

8988

26 079

17 014

9 066

22 514

9 268

13 246

12,1

7,6

4,5

13,2

8,6

4,6

11,4

4,7

6,7

Andel kvinnor och män med heltidstjänst, av tillsvidareanställda

84,0%

52,4%

31,6%

86,5%

54,3%

32,2%

86,9%

53,5%

33,4%

Andel kvinnor och män med heltidstjänst av visstidsanställda

50,9%

33,3%

17,6%

46,4%

30,4%

16,0%

64,0%

37,3%

26,7%

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

48,5

48,6

48,3

48,2

48,2

48,1

48,2

48,4

48

96,2%

95,5%

97,3%

95,8%

95,8%

95,8%

96,2%

96,4%

95,7%

Åldersstruktur i procentuell andel tillsvidareanställda
Ålder
18-29

1,4%

1,2%

0,2%

2,2%

1,4%

0,8%

3,0%

1,3%

1,7%

30-49

49,4%

31,6%

17,8%

49,4%

31,6%

17,8%

46,5%

29,4%

17,1%

50-67

49,2%

31,6%

17,6%

48,4%

30,6%

17,8%

50,5%

31,1%

19,4%

5

4

1

5

4

1

3

1

2

inkl egen begäran o pension

4,7%

3,6%

1,1%

5,6%

2,9%

2,7%

5,7%

3,2%

2,5%

därav egen begäran

2,0%

1,8%

0,2%

2,7%

1,1%

1,6%

2,1%

1,3%

0,8%

därav pension

2,6%

1,8%

0,8%

2,9%

1,7%

1,2%

3,6%

1,9%

1,7%

Pension vid 65 år
Antal tv. anställda uppnår 65 år

Personalomsättning tillsvidareanställda

Antal externt annonserade tjänster
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45

32

32

Elevernas försthands val/Organisation

Elevernas förstahandsval/Organisation
exkl Gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen

Program Läsår 2013/2014

Organisation

Behöriga
1-a handsval

Antagna efter
reservant.

46

44

46

Barn- och fritidsprogrammet, JN
Barn- och fritidsprogrammet, pedagogiskt arbete, lärling, JN

2

3

2

48

51

49

Bygg- och anläggningsprogrammet, husbyggnad, lärling, LK

2

1

1

Bygg- och anläggningsprogrammet, måleri, lärling, LK

2

0

0

50

61

49

2

0

0

Ekonomiprogrammet, ST

90

77

88

Estetiska programmet, bild och formgivning, JN

28

23

21

8

6

5

Estetiska programmet, estetik och media, JN

32

21

21

Estetiska programmet, estetik och media, S4Y

12

2

2

Estetiska programmet, musik, JN

12

7

6

Estetiska programmet, musik, riksrekryterande spetsutbildning, S4Y

16

12

11

Estetiska programmet, musik, Stage4you, S4Y

16

9

11

Estetiska programmet, teater, JN

12

7

9

Fordons- och transportprogrammet, LK

10

14

10

Bygg- och anläggningsprogrammet, LK

El- och energiprogrammet, LK
El- och energiprogrammet, elteknik, lärling, LK

Estetiska programmet, dans, JN

Fordons- och transportprogrammet, lastbil och mobila maskiner, lärling, LK

6

1

1

22

17

17

2

0

0

22

21

21

Hotell- och turismprogrammet, hotell och konferens, lärling JN

2

0

0

Hotell- och turismprogrammet, hotell och konferens, ÖG

4

1

1

Hotell- och turismprogrammet, turism och resor, ÖG

4

0

0

Hantverksprogrammet, frisör, LK

16

15

16

Hantverksprogrammet, hår- och makeupstylist, S4Y

12

7

7

0

0

0

Naturvetenskapsprogrammet, JN

33

35

33

Naturvetenskapsprogrammet, LK

90

85

80

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, JN

39

28

28

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, bageri och konditori, lärling, JN

2

1

1

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, färskvaror och delikatesser,
lärling, JN

2

0

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, kök och servering, lärling JN

2

1

1

Handels- och administrationsprogrammet, ST
Handels- och administrationsprogrammet, handel och service, lärling, ST
Hotell- och turismprogrammet, JN

Hantverksprogrammet, textil design, JN

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, ÖG

24

10

10

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, färskvaror och delikatesser,
lärling, ÖG

2

0

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, kök och severing, lärling, ÖG

2

2

2

Samhällsvetenskapsprogrammet, ST

240

240

240

Teknikprogrammet, LK

122

119

122

12

16

11

VVS- och fastighetsprogrammet, LK
Vård- och omsorgsprogrammet, JN

1 033

32

23

28

1 033

879

912

879

912
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verksamhetsberättelser från våra
skolor/Enheter 2014
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Verksamhetsberättelser - Skolområde 1

skolområde 1
Skolområde 1 organiserar tillsammans 13 skolenheter och bedriver utbildning inom 15 nationella program samt inom introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan. I skolområdet studerar knappt 3000 elever och verksamheten leds av 11 stycken rektorer med en personalstyrka på omkring 370 personer.
Nettobudgeten för skolområdet uppgick 2014 till 253 mkr och det slutgiltiga utfallet innebar en negativ avvikelse på totalt 3,5 mkr.

Jenny Nyströmsskolan,
inkl. Gymnasiesärskolan

Jenny Nyströmsskolans nettobudget för 2014 var 97,3
mkr och det slutgiltiga resultatet för skolan innebar ett
underskott på sammantaget 2,4 mkr.
I delårsbokslutet prognostiserades en minskad rambudget för året med 1,7 mkr men en lägre personalkostnad och bättre elevtillströmning än förväntat till
höstterminen, speciellt till barn- och fritidsprogrammet,
innebar att ramminskningen till slut stannade på knappt
1 mkr. Ytterligare positiva faktorer är bland annat lägre
kapitaltjänstkostnader och ökade intäkter för vuxenutbildning än beräknat. Sammantaget innebar detta att
resultatet för helåret blev något bättre än förväntat.
För gymnasiesärskolan gjordes i halvårsbokslutet en helårsprognos som innebar ett överskott på drygt 1 mkr.
Ytterligare några elever tillkom under höstterminen och
en något lägre personalkostnad än beräknat innebär ett
slutgiltigt positivt resultat på 1,7 mkr.

Viktiga händelser under året

Året har präglats av att verksamheten sökt och funnit formerna för sitt arbete i den nya organisationen. Skolans
rektorer har hittat strukturer och arbetsmodeller för sitt
arbete i den platta organisationen. Framför allt när det
gäller att se Jenny Nyströmsskolan som en sammanhängande verksamhet avseende övergripande frågor som rör
planer och rutiner av olika slag och inte minst vad gäller
planering för framtiden. Inför läsåret 14/15 togs det fram
en väl genomarbetad och förankrad utvecklingsplan som
legat till grund för all kompetensutveckling under höstterminen och som varit mycket framgångsrik. Gymnasiesärskolan, som är en annan skolform än gymnasiet, har
under året på ett tydligare sätt blivit en del av hela skolan vilket varit ett viktigt mål under flera år. Särskolan har
t.ex. numera en gemensam lokal samverkansgrupp och
utvecklingsplan med gymnasiet.
Arbetet med att söka formerna för ett i tiden modernt
lärande, och då inte minst med tanke på de kraftfulla
digitala resurser som skolan har till hands, har varit i fokus
under året där det kollegiala lärandet och det formativa
förhållningssättet varit i centrum.
På grund av det, under flera år, minskade sökintresset
för Hantverksprogrammet, inriktning textil design, togs
under våren ett politiskt beslut att lägga ner programmet. Detta innebär att de sista eleverna i programmet

lämnar skolan efter vårterminen 2016.
Inom gymnasiesärskolan pågår utfasningen av den
tidigare utbildningsvarianten samtidigt som den reformerade gymnasiesärskolan enligt Gys13 byggs upp. Med
tanke på det relativt sett lilla elevantalet som läser inom
skolformen har detta inneburit att en rad olika mer eller
mindre komplicerade lösningar. Bland annat har olika
samläsningsformer planerats och genomförts. Denna utmaning kvarstår i ytterligare ett par år till dess de sista
eleverna som läser enligt den gamla studieplanen slutat
sin utbildning.
Under året har ett antal åtgärder vidtagits som rör elever
inom introduktionsprogrammets individuella alternativ.
Vissa av dessa åtgärder har påverkat Jenny Nyströmsskolan på så sätt att ett par positiva utbildningsalternativ
för elever inom berörd elevgrupp tagits fram och också
startats under hösten.

Förväntad utveckling

Förväntansbilden vad gäller den pedagogiska och
didaktiska utvecklingen vid skolan är hög. Den medvetna
satsningen på lärande som ligger i tiden, och med hjälp
av föreliggande digitala förutsättningar skapar tro på att
eleverna på ett positivt sätt ska nå ökad måluppfyllelse.
Från och med höstterminen 2015 kommer elever inom
barn- och fritidsprogrammet och inom naturvetenskapsprogrammet kunna vara anslutna till nationella idrottsutbildningar (NIU) inom fotboll, innebandy, simning och
fäktning. Sannolikt kommer denna möjlighet att stärka
berörda program. Särskilt barn- och fritidsprogrammet
förväntas växa av denna orsak.
Det utökade utbudet av utbildningsvarianter inom introduktionsprogrammet intresserar många elever och
troligen kommer denna verksamhet att utvecklas och kanske också med tiden utökas om behovet visar sig finnas.
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Lars Kaggskolan

Lars Kaggskolans nettobudget för 2014 var 82,3 mkr och
det slutgiltiga resultatet för skolan vid årets slut innebar
ett underskott på sammantaget drygt 1,5 mkr.
I delårsbokslutet ingick en prognostiserad ökad budgettilldelning motsvarande 2,5 mkr som ett resultat av fler
elever. Den faktiska budgettilldelningen blev dock 3,6
mkr med bättre elevtillströmning inför höstterminen än
tidigare beräknat och utgör den viktigaste förklaringen
till det förbättrade resultatet. Därutöver kan lägre kostnader och ökade intäkter vad avser lokaler tilläggas.

Viktiga händelser under året

Konsekvenserna av organisationsförändringen med en
platt rektorsorganisation från september 2013 har på sitt
sätt präglat arbetet vid Lars Kaggskolan. Två nyanställda, och att en av de rektorer som arbetat vid skolan en
längre tid slutade sin anställning vid halvårsskiftet, har
inneburit att mycket arbete har fått läggas ner på att
finna formerna för ledningsgruppens arbete. Allt efter
att året gått har ledningsstrukturen utvecklats och ledningen förtydligats på ett för verksamheten positivt sätt.
Inför läsåret 2014/15 togs en utvecklingsplan fram där
fokus låg på det tidsenliga lärandet med det formativa
förhållningssättet det kollegiala lärandet, tillsammans
med den digitala kompetensen, som centrala delar. Skolans kompetensutvecklingsarbete under höstterminen
utgick från denna utvecklingsplan och mottogs positivt
av personalen.
Fordonsprogrammets vikande elevunderlag innebar
en nödvändig anpassning med avställning av delar av
de lokaler som programmet tidigare nyttjat. Samtidigt
visade det sig att sökintresset för El- och energiprogrammet är fortsatt högt. Under året har ett planeringsarbete
pågått för att kunna starta programmets fjärde inriktning
benämnt energiteknik. Inriktningen erbjöds och startades också inför höstterminen för de elever som började
i årskurs 2.
Samarbetet mellan naturvetenskapsprogrammen vid Lars
Kaggskolan och Jenny Nyströmsskolan har utvecklats vidare,
stärkts och kvalitethöjts under året med gemensamma timplaner, inriktningar och fördjupningar. Denna samverkan har
inneburit ett breddat kursutbud för eleverna och samtidigt resursbesparingar genom att blandgrupper från de
båda skolorna tillsammans kunnat läsa vissa kurser som
annars kanske inte skulle kunna ges. Introduktionsprogrammen har utvecklats och tre nya och kvalitetshöjande
utbildningsalternativ benämnda bas, resurs och förstärkning kan nu erbjudas elever inom framför allt individuellt alternativ. Vidare har en arbetsmarknadscoach, med
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uppdrag att arbeta med praktik och arbetsmarknadsfrågor, anställts som en viktig förstärkning för eleverna inom
introduktionsprogrammen. Skolan har under året sålt
vuxenutbildning inom delar av programmen bygg- och
anläggning, VVS och fastigheter samt inom fordon- och
transportprogrammet samt även viss internutbildning
till Kalmar kommun inom området elsäkerhet.
Antalet UF-företag ökade under året framför allt då inom
naturvetenskapsprogrammet.
Utifrån resultatet av en psykosocial enkät som genomfördes under våren initierades under hösten en kontakt
med Kommunhälsan för att genomföra hälsosamtal med
all personal vid skolan och också bistå med idéer om hälsofrämjande åtgärder i framtiden.

Förväntad utveckling

Genom ihärdigt arbete mot målen och med den digitala
satsningen i fokus förväntas att Lars Kaggskolans starka
varumärke ska bibehållas och elevernas goda studieresultat ytterligare förbättras. Det finns anledning att tro
på en fortsatt god elevtillströmning till skolan men det
är samtidigt viktigt att målmedvetet arbeta vidare mot
än högre kvalitet och att också marknadsföra skolans alla
studievarianter på ett bra sätt, och då gärna med stöd av
och i samarbete med berörda branscher.
Introduktionsprogrammen förväntas genomgå en fortsatt positiv och kvalitetshöjande utveckling. Detta som
en naturlig fortsättning på de förändringar som genomfördes inför innevarande läsår inom individuella alternativet. Som exempel kan nämnas den förändrade och förbättrade yrkesintroduktionen där eleverna ska erbjudas
ytterligare positiva studiealternativ till en mer ”traditionell” undervisning. Som ytterligare utvecklingsområden
kan vidare nämnas tankar på att vidga samarbetet med
Kunskapsnavet bl.a. genom att, utöver inom inriktningen
tunga fordon, även erbjuda vuxenutbildning inom personbil.

Stagneliusskolan

Stagneliusskolans nettobudget för 2014 var 74,1 mkr och
det slutgiltiga resultatet för skolan vid årets slut innebar
ett överskott på ca 0,4 mkr.
Under vintern och våren 2014 planerades och genomfördes en nödvändig utökning av Aspergerenheten vilket
beräknades generera betydande kostnader för skolan.
Utöver detta innebar en kostsam anlagd brand i januari
och andra oförutsedda större utgifter att den helårprognos för skolan som upprättades efter tre månader
skulle innebära ett underskott på hela 3,1 mkr.
En mycket positiv elevtillströmning, betydligt högre än
beräknat, till höstterminsstarten innebar en budgetjustering i förhållande till den preliminära med ett tillskott på 2,6 mkr. Diverse besparingsåtgärder, bland annat på personalsidan, genererade det slutgiltigt positiva
resultatet för skolan.

Viktiga händelser under året

Skolledningen vid skolan, bestående av tre stycken rektorer, har ägnat mycket arbete under året åt att finna en
lämplig ledningsstruktur, ta fram effektiva utvecklingsstrategier och också utveckla samsynen i olika typer av
ledningsfrågor. Bakgrunden till detta var, precis som vid
övriga skolor i skolområdet, den nya och platta ledningsorganisationen. Den stora skolan utan en chefsrektor,
som tidigare höll ihop verksamheten, och med mer uttalat fokus på rektor som chef för sin skolenhet och som
pedagogisk ledare för sin personal krävde en genomgående genomlysning. Centralt i arbetet var vidare att ta
fram en tidsenlig utvecklingsplan för skolan med fokus
på pedagogisk och digital utveckling och att implementera denna bland personalen på ett sådant sätt att den
skulle kunna ligga till grund för innevarande läsårs
kompetensutveckling för lärarpersonalen, vilket också
lyckades.
Intresset för studier vid Stagneliusskolan är fortsatt stort
och söktrycket till de studieförberedande utbildningarna
innebar att styrelsen inför höstterminsstarten tog beslut om utökad studieorganisation vilket bland annat
resulterade i att ytterligare en klass inom samhällsvetenskapsprogrammet tillskapades med kort varsel.
Dessa beslut har naturligtvis haft konsekvenser vad avser
personal och lokaler. Belastningen på lokalerna blev så
stor att skolan inför höstterminen blev tvungen att utnyttja externa lokaler på Axel Weudelskolan och på Lars
Kaggskolan.
Ett stort intresse för, och högt sökttryck till, Aspergerenheten innebar att beslut togs under våren om att utöka verksamheten. En ny enhet för elever med speciellt

stort behov av anpassad skolmiljö startades därför i augusti i nya lokaler. Enhetens bemanning har på grund av
den utökade verksamheten behövt utökas.
I januari drabbades skolan av en anlagd brand som trots
begränsad utbredning ändå kom att innebära ett omfattande saneringsarbete som under en tid fick konsekvenser för verksamheten i delar av byggnaden.
Med anledning av fastighetsägarens planerade renovering av skolans aula, som bland annat innefattade ett
byte av golv, togs beslut om ytterligare förändringar i
aulan för att på ett mer flexibelt sätt kunna utnyttja denna.
Renoveringsarbetet, som blev mycket lyckat, påbörjades
under sommaren och allt var klart till vecka 46 innebärande att skolan nu på ett nytt och mer effektivt sätt
kan nyttja aulan för ett tidsenligt pedagogiskt arbete.

Förväntad utveckling

Stagneliusskolan och de utbildningsalternativ som skolan erbjuder förväntas ha en fortsatt stark attraktionskraft för regionens ungdomar innebärande höga söktal
även kommande år. I detta ligger höga förväntningar hos
berörda ungdomar och det är en viktig och central uppgift för skolan att fortsätta utveckla verksamheten för att
även framöver kunna erbjuda en modern och relevant utbildning av hög kvalitet. I detta ligger en fortsatt pedagogisk och didaktisk utveckling med de digitala verktygen
som viktig ingrediens.
Från och med höstterminen 2015 kommer möjligheten att
studera vid nationella idrottsutbildningar, NIU, att breddas till fler program och skolor inom förbundet. Tidigare
har dessa elever varit hänvisade till samhällsvetenskapsprogrammet vid Stagneliusskolan men från hösten kan NIU-antagna även vara elev vid ekonomiprogrammet samt vid naturvetenskapsprogrammet och
barn- och fritidsprogrammen vid Jenny Nyströmsskolan.
Troligen kommer detta innebära ett visst elevtapp för
skolan.
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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 4 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 4 rektorer,
omedelbart underställda en skolområdeschef.
Sammantaget omfattar skolområde 2 en nettobudget om 54,9 mkr efter höstens budgetavräkning för intaget hösttermin
2014. Utfallet för de tre enheterna slutade 2014 på 56,3 mkr. En negativ avvikelse från budget om 1,4 mkr.

Axel Weudelskolan
Analys av årets ekonomi och verksamhet

Utfallet för skolan år 2013 blev negativt om 804 tkr och
förväntades därför inför 2014 producera ett överskott
på minst motsvarande summa. Helårsutfallet för Axel
Weüdelskolan innebar ett positivt resultat på 2,2 mkr.
Skolenhet 1 avseende Grundvux, SFI och lärvux genererade totalt ett överskott om 2,6 mkr. I huvudsak var det
intäkterna för SFI-undervisningen som översteg budget
med över två miljoner. Även undervisningskostnaderna
(personal och drift) inom SFI-undervisningen genererade positiva siffror. Denna post budgeterades upp inför
året då det förväntades bli ett ökat behov. Totalt för SFIverksamheten inklusive fastigheter och administration
samt SYV innebar ett positivt utfall om 2,1 mkr. Grundvux
gav ett samlat positivt resultat om 0,6 mkr tack vare sålda
kurser till förbundets övriga enheter. Lärvux gav ett underskott om knappt 0,1 mkr.
Skolenhet 2 omfattande Gymnasial vux, Uppdrag och
YH-utbildning genererade totalt ett underskott om drygt
0,3 mkr. Den gymnasiala verksamheten gav ett överskott
om 0,3 mkr, Uppdragsutbildningen gav minus 0,4 mkr,
vilket härleds till högre kostnader för administration samt
leasing av nya datorer vilka överstiger överenskommen
budget inför året, samt YH utbildningen, minus 0,3 mkr.
Budgetförutsättningarna har justerats mellan tidpunkten
då ansvariga framställde sin budget till myndigheten och
då enhetens internbudget gjordes. Nu tar alla verksamheter inom enheten delar av administration och fastigheter vilket inte var fallet vid framställan.
När det gäller övriga delar på enheten så har sjukskrivning inneburit ökade kostnader för reception/administration då enheten har haft dubbel bemanning under
en längre period. Skolan har även gjort utbildningssatsningar för planerare inom schemaläggning. Inom
fastighetssidan har diverse ledigheter/sjukdom inneburit en försämrad planering av inköp vilket lett till ökade
kostnader. IKT-satsningen på cirka 140 datorer var inte
budgeterad för 2014.
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Viktiga händelser under året

Enheten har startat upp lärling Lärvux med statliga pengar sökta från Kunskapsnavet vilket inneburit en liten utökad kostnad.
Det ökade antal elever inom SFI-undervisningen har
inneburit fler grupper. Under året har ett behov av syntolk uppkommit som har inneburit en kostnad av en halv
tjänst vilken inte var budgeterad.
Under sommaren har enheten minskat antal timmar
för eleverna vilket medförde besparing av lärartjänster.
Verksamheten har även genomfört en omorganisation
där de har sett över behov och där resurser nu läggs på
rätt ställe. Under året har skolan även sökt och erhållit
statsbidrag och projektpengar (verksamhetsutvecklingsfonden). Nya GRUV-gruppers kostnad ligger på SFI.
I det politiska uppdraget ligger en snabbare genomströmning och ökad integration vilket man ständigt
arbetar för att uppnå.
Kraven på ökad flexibilitet har lett till fler uppstarter,
inom grundläggande vuxenutbildning, än tidigare vilket
medför fler lärare och då ökad lärarkostnad.
Inom den gymnasiala vuxenutbildningen har de under
året jobbat med att tydliggöra organisationen med påföljande uppdrag exempelvis parallelläggning av små
elevgrupper under samma lektion.
Inom vårdutbildningen som utförs som en uppdragsutbildning mot Kunskapsnavet har ett minskat elevunderlag medfört uppsägningar med vissa ökade kostnader. Flertalet längre sjukskrivningar har påverkat
kvalitén i undervisningen och arbetsmiljön för de
anställda. Det minskade elevunderlaget har även påverkat organisationen och upplägget av kurser på enheten i stort.

Förväntad utveckling

Enheten vill fortsätta sin utveckling inom IKT med

Verksamhetsberättelser - Skolområde 2

investering och utbildning. Målet är att eleverna vid
varje lektion har tillgång till datorer. Enheten vill gå från
teknik till pedagogik via användandet av datorer i undervisningen (från kommunikation till lärande).
Lärare ska arbeta enligt entreprenöriellt lärande metod
och individualiserar lärandet efter behov och förutsättningar. Enheten kommer satsa på fortsatt utbildning
i betyg och bedömning. Här kommer skolan använda sig
av skolverkets kurs på webben i betyg och bedömning.
De ska även arbeta med GDQ (Group development questionary) vilket är ett arbetslagsutvecklingsarbete med
inriktning mot effektivisering och arbetsprioritering i sitt
uppdrag.
Personalsvårigheter pga. otrivsel räknar enheten med
kommer att minska och förhoppningsvis avta då verksamheten ser mycket förbättrade siffror i trivselenkäter
och hör detsamma av personal vid utvecklingssamtal
och arbetssammankomster. Men man kommer fortsätta
utvecklingen inom arbetsmiljöområdet för trivsel och
trygghet för personalen.
Enheten avser att kommunicera ut mer information till
personalen om budget och om budgetfrågor/kostnader
för att behålla ekonomi i balans under 2015 men även för
att se det långsiktiga perspektivet.
Tidsaspekter hos både personal och ledning skjuter tyvärr upp ärenden som inte är absolut nödvändiga t.ex.
proaktivt arbete. Detta ser enheten som ett hinder i sitt
arbete men är samtidigt något de ska jobba med för att i
framtiden friställa tid.

Stage4you Academy
Analys av årets ekonomi och verksamhet

Stage4you Academy gick in i 2014 med ett sparbeting inlagt i sin budgetram med totalt 2,7 mkr. Total budget för
enheten är 14 mkr.. Utfallet på helår innebar ett underskott om 3,2 mkr.
Hantverksprogrammet, inriktning hår- och makeupstylist, har till läsåret fått in fler elever än föregående år.
Programmet gick dock in i året med ett sparbeting om
0,5 mkr. Utfallet blev ett underskott om 0,3 mkr vilket
innebar en viss återhämtning.
Samtidigt har skolan en nedgång på det estetiska programmet, trots den riksrekryterande spetsutbildningen. Anledningen till det minskande intresset kan bero på konkurrens
från nya aktörer och det estetiska programmets minskning
generellt i landet. Det minskade elevunderlaget på det
estetiska programmet påverkar enheten negativt ekonomiskt med 0,6 mkr i höstens budgetavräkning. Programmet
gick in i 2014 med ett sparbeting om 2,2 mkr och utfallet
blev ett underskott om 2,5 mkr.
Totala utfallet för de program som under året fasats ut
uppgår till 0,3 mkr. Delvis beror utfallet på en återbetalning av statsbidrag för lärling som prognostiseras till 0,2
mkr på grund av ej nyttjade medel.
Komvuxverksamheterna hade inför året ett överskott i
budget på 0,2 mkr där utfallet blev i stort sätt plus minus
noll. Detta beroende på 20 procent utökad tjänst inom
Lärvux samt uppkommet behov av grundläggande
vuxenutbildning som har fått köpas in via Axel Weudelskolan.

Viktiga händelser under året

2014 var ett händelserikt år för Stage4you Academy.
Vid studenten fasades skolans sista elever ut från Lärlingsprogram och Samhällsvetenskapsprogrammet,
samtidigt som de första eleverna från estetiska programmet inriktning estetik & media tog studenten. Skolans
ansökan om att bedriva spetsutbildning inom musik
beviljades och mycket fokus under våren låg på att utveckla utbildningen, som sen fick sina första elever läsåret 2014/15. Hantverksprogrammet med inriktning
hår- och makeupstylist har under året kontinuerligt
kompetensutvecklat sig inom Air-brusch för att hela tiden
ligga i framkant. Programmet har även blivit beviljade
60 000 kr för att åka på en planeringsresa till Filippinerna
med avsikten att i framtiden genomföra studentutbyte.
Estetiska programmet inriktning musik gör hela tiden
avtryck på olika scener runt om i Sverige. Det var med
stor glädje hela skolan gratulerade årskurs 2 eleven
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Kalle Johansson till hans totalseger i Svensktoppen Nästa.
Genom vinsten direktkvalificerade sig Kalle till kommande Melodifestival. Eleverna på inriktningen estetik &
media har under året filmat och live-streamat flera olika
event vilket ställer mycket höga tekniska och estetiska
krav. SFI-verksamheten blev beviljade en summa pengar för att digitalisera undervisningen vilket påbörjades
under hösten 2014. Det projektet drivs tillsammans med
undervisande lärare och IKT pedagog.
Skolan fick sin första SYL-tjänst (särskild yrkesskiclig lärare) vilket innebar ett nytt pedagogiskt utvecklingsarbete i form av forskningbaserat, kollegiallt lärande
etc. Skolan har lämnat in en ny ansökan om att bedriva
yrkeshögskoleutbildning. Utbildningen går under namnet BE@M (Broadcast, Event & Managament). Skolan har
under hösten lagt extra fokus på elevens trygghet och
trivsel för att på så sätt nå kunskapsmålen.

Förväntad utveckling

Stage4you har påbörjat ett pedagogiskt utvecklingsarbete vars mål är att hela tiden förbättra kunskapsmålen för eleverna. Fokus under 2014 har legat på trygghet & trivsel samt pedagogiska och didaktiska utvecklingsområden. Utvecklingsarbetet drivs av SYL-lärare tillsammans med rektor samt IKT-pedagog och vissa delar ihop
med Ölands Gymnasium/Axel Weüdelskolan. Det här
arbetet kommer fortskrida och utvecklas alltmer under
2015.
Det finns i dagsläget tre gymnasieprogram på skolan;
estetiska programmet inriktning musik samt inriktning
estetik & media och hantverksprogrammet inriktning
hår- och makeupstylist. Programmen håller idag en
mycket hög tekniskt och pedagogiskt kunnande. Ambitiösa elever har stora möjligheter att utvecklas till framtida entreprenörer inom vald inriktning. Många av eleverna inleder redan under sin gymnasietid sitt yrkesliv genom att bilda egna bolag och sälja sina tjänster.
Framtiden ser både ljus och lite mörk ut. Skolan har fått
spetsutbildning inom musik, syns runt om på olika scener, har projekt ihop med Filippinerna och marknadsför
sig på olika mässor och skolor, en ny YH-ansökan är inlämnad, elev deltar i Melodifestivalen, digitalisering av
SFI, pedagogisk utveckling etc. En utveckling som skolan
ser som mycket positiv.
Tyvärr var det en nationell nedgång av antalet sökande
till estetiska programmen läsåret 14/15. Det innebar att
alla platser inte fylldes och att elevpengen påverkades
negativt samtidigt som konkurrensen från övriga skolor
ökar. Verksamheten arbetar på att optimera organisationen och marknadsföra sig via mässor, skolbesök, sociala
medier etc. för att på så sätt möta de ekonomiska utmaningarna det innebär att inte fylla alla gymnasieplatser.
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Ölands Gymnasium
Analys av årets ekonomi och verksamhet

Ölands Gymnasium med Komvux innehar en total budget
om 11,4 mkr. Detta är fördelat med 4,3 mkr till gymnasieverksamhet och 7,1 mkr till komvuxverksamheten. Bokslut 2014 visar på ett negativt resultat om 0,4 mkr.
Hotell- och turismprogrammet avviker med 0,3 mkr
från budget och restaurang- och livsmedelsprogrammet avviker med 1 mkr. Orsaken är höga undervisningskostnader i förhållande till elevpengen vilket är direkt
kopplat till elevantalet (se nedan).
I och med elever tillkommit från kommunens mottagning av flyktingar så har enheten anställt en lärare för att
hantera deras språkintroduktion. Denna kostnad med
tillkommande materialkostnader ersätts dock av Migrationsverket. Tillsammans med förbundets interna elevpeng för denna grupp så hade verksamheten ett överskott om 0,1 mkr.
Komvuxverksamhetens helårsprognos bidrog med 0,7
mkr till enhetens resultat. Erhållna statsbidrag för lärlings- och yrkesvux tenderade att ge ett mindre överskott då de externa kostnaderna inte fullt ut steg upp till
erhållen summa. Gymnasiala vuxenverksamheten gick
in i året med cirka 0,3 mkr överskott i budgetutrymme.
Den gymnasiala vuxenverksamhetens utfall uppgick till
1,1 mkr i bokslutet tack vare intäkter och en bra budgetdisciplin vad gällde kostnaderna. Enheten hade under

2014 ingen egen verksamhet avseende grundläggande
vuxenutbildning. De har därför köpt in kurser och utfallet
blev därmed ett underskott om 0,1 mkr.
YH -utbildningen startades inte under hösten men kostnader för förberedelser belastade resultatet med 0,2 mkr.

Viktiga händelser under året

Årets avgångsklass RL11, den första inom den nya gymnasiereformen, bestod av 11 elever. Totalt 12 elever påbörjade sin gymnasieutbildning på Ölands Gymnasium
hösten 2014: 10 elever på restaurang- och livsmedelsprogrammet och två elever påbörjade sina studier på
hotell- och turismprogrammet. Den senare erbjuder
skolan endast som lärlingsutbildning. Eleverna samläser
de gymnasiegemensamma ämnena, individuella val och
kurser inom programfördjupningen, där så är möjligt,
med RL-eleverna. Två elever från årskurs två avbröt sin
utbildning i och med läsårsavslut i juni.
Ett projekt, “Varumärkesutveckling av Ölands Gymnasium” finansierat av medel från gymnasieförbundets verksamhetsutvecklingsfond har pågått under hela 2014.
All personal har varit engagerad i arbetet som lett fram
till ett nytt koncept, “ett framgångsrecept” för främst RLprogrammet: QD, Quality Dining. Skolans QD-vision för
2016 lyder:
“Vi ska vara Sveriges mest framträdande restaurangskola
för den Hållbart gastronomiska Upplevelsen”. Enhetens QD
innebär även att man inom utbildningen arbetar efter tre
olika profilområden: 1. Den Goda Måltiden; 2. En Hälso-
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sam Livsstil; 3. Entreprenörskap. Tanken inom entreprenörskapsprofilen är att alla (eller så många som möjligt) av eleverna ska driva ett UF-företag under sin gymnasietid. Utbildningen avslutas med en “QD-certifiering”.
Kulinariska Akademins aktiviteter har under hösten 2014 knutits an till skolan/utbildningen i form av workshops och föreläsningar inom kurser och särskilda kursmoment för att höja
kvaliteten på utbildningen/kursen.

Förväntad utveckling

Den negativa trenden inom yrkesprogrammen - ytterligare minskat intresse från elever i åk nio att söka sig till yrkesprogram är olycklig för skolan såväl som för branschen.
VISITA har påbörjat kampanjer i syfte att få elever från grundskolan att söka sig till restaurang- och livsmedelsprogrammen samt hotell- och turismprogrammen genom att peka på
alla de möjligheter till arbete, “Världens Jobb”, som finns inom
de båda branscherna.
Ett beviljat marknadsföringsbidrag med 200 tkr från Sparbanksstiftelsen Öland, möjliggör ytterligare satsning på
marknadsföring av skolan och utbildningen under våren 2015.
Projektet med Kulinariska Akademin avslutas i januari 2015.
Ett förslag på fortsättning med Borgholms kommun som
huvudman finns men är inte beslutat. Workshops och förläsningar med externa personer är inplanerade för våren 2015
och vävs in i utbildningen. Full finansiering saknas dock i
dagsläget.
YH-utbildningen Köks- och Restaurangchef kunde inte starta,
på grund av för få sökande (8) hösten 2014. Planeringsarbetet
fortsätter med siktet inställt på start i september 2015.
I början av februari startar skolan utbildning i svenska för invandrare, SFI, inom etableringen. En utbildning som köps av
Borgholms kommun.
De senaste åren har endast ett fåtal elever studerat på grundläggande nivå. Så pass få att enheten har köpt deras utbildning från Axel Weudelskolan. Under hösten 2014 avslutade 18
elever kurs D inom SFI. Från januari 2015 finns samma elever på “GRUV” i kurserna svenska, engelska och matematik på
Ölands Gymnasium.
Regeringen minskar anslaget till Skolverket för platser inom
Yrkesvux och Lärlingsvux.
Beviljat anslag för Lärlingsvux för Borgholms kommun/Komvux, för 2015 är 1,4 platser, 358 tkr. (jf 561 tkr för 2014). För
Yrkesvux lämnas besked från Skolverket först vecka 7.
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kostverksamheten
Kostverksamhetens huvudsakliga uppgift är att servera
elever och personal i Kalmars gymnasieskolor en god, näringsriktig lunch i en trivsam miljö. Detta för att eleverna
ska få goda förutsättningar att nå bra studieresultat och att
uppställda mål infrias. Kostverksamheten (Kosten) ska värna om förbundets matkultur samtidigt som påverkas av vår
omgivning. Vi ska främja lusten till måltiden.

intaget av kolhydrater, detta gör att portionskostnaderna
ökar.
Kosten driver två caféer i verksamheten. I caféerna märks
det tydligt att kundunderlaget minskat samt att vi i allt
högre grad fått konkurrens från närområdet. Under året
har Kosten arbetat med att få en bättre balans i caféerna
vilket har lyckats. En rad olika åtgärder har genomförts
vilket gjort att det nu finns en balans i verksamheten.

driftredovisning
budget

utfall

resultat

654 Skolmåltider
Intäkter/försäljning

-3 820

-3 723,3

-87,7

Personalkostnader

9 734,2

9 562,77

171,5

6 295

6 460, 7

-165,7

780

727,8

47,7

Livsmedel
Övriga utgifter
Kapitaltjänst

Summa:

604

582,2

21,8

13 593,2

13 601,1

-12,4

Antalet portioner/skola
skola

elever

kupong

Jenny Nyström

133 042

4699

910

138 651

Lars Kagg

133 766

5065

695

139 526
116 358

112 073

4060

225

Summa:

13 593,2

13 601,1

-12,4

Analys av årets ekonomi och verksamhet

Nettokostnaden för varje producerad portion har varit
34,46 kr vilket är 0,34 kr lägre än föregående år. Nettokostnaden har de två senaste åren legat högre än tidigare, detta beror främst på att intäkterna till verksamheten minskat, dels på ökade kostnader för livsmedel
och ett minskat elevunderlag. Kosten kan tydligt känna
av en minskad efterfrågan från föreningar om lägerverksamhet och vi har också förlorat intäkterna för den
interna försäljningen av frukost till elever som valt idrottsinriktningar. Totalt har Kosten serverat 39 4535 lunchportioner år 2014. Det är 2 251 portioner färre än 2013, vilket
blir i genomsnitt 13 portioner mindre per dag.
Kosten kan märka en tydlig trend bland våra elever att de
i högre utsträckning väljer att äta allt större portioner av
kött och fisk och att de i allt högre utsträckning minskar
ekonomisk redovisning
Nettokostnad per portion
2014

2013

2012

Nettokostnad exkl. kiosk

13 599,2 tkr

13 732,9 tkr

13 462,6 tkr

Serverade portioner

394 535 port

396 786 port

413 776 port

34,46 kr

34,61 kr

32,54 kr

Kostnad/portion

Avstämning av prioriterade målområden
Eleven i centrum – trygghet och trivsel
Försöker skapa en relation med våra gäster för att få en
ökad respekt både för personal och för miljön i restaurangerna. Kallar till matråd 1 ggr per termin för att få synpunkter och förslag till verksamheten.

externt totalt

Stagnelius

År

Viktiga händelser under året

I december 2014 trädde nya EU regler för märkning av
livsmedel i kraft, med bland annat krav på tydligare information om de vanligaste ämnena som kan orsaka allergi.
Verksamheten har anpassats efter kraven och rutiner är
framarbetade.

Elever i behov av särskilt stöd
Erbjuder elever specialkost som har behov av detta. Erbjuder andra individuella lösningar för att tillgodose
elevers behov.
Öka andelen vegetarisk kost
Kosten har som mål att andelen serverade vegetariska
portioner ska öka från 180 portioner i genomsnitt läsåret 2013/2014 till 250 portioner i genomsnitt läsåret
2014/2015. Under året 2014 har vi serverat 206 portioner
i genomsnitt. Det är en liten ökning som kan noteras, målet är att andelen serverade vegetariska portioner ska öka
ytterligare under kommande termin.
Jämställdhet
I den mån det är möjligt försöker arbetsgivaren möta önskemål om förläggning av arbetstid vid partiell föräldraledighet. Strävar efter att erbjuda 8 timmars arbetsdag.
Ekologiska livsmedel
Kalmarsunds gymnasieförbund har som mål att vi ska inhandla 25 procent ekologiska livsmedel i verksamheten.
Under 2014 har vi inhandlat 23,9 procent ekologiska livsmedel. Andelen ekologiska livsmedel har ökat från förra
året med 2,3 procent.
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 om-
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rådet. Kosten har inhandlat 32,6 procent närproducerade
varor enligt Kalmar kommuns definition på närproducerat.
Detta är en ökning från föregående år med 6,8 procent. Det
finns ingen enhetlig definition på närproducerat i Sverige,
det är upp till varje kommun att definiera vad man menar
med närproducerat.

Förväntad utveckling

Den stora elevminskningen har varit och andelen gäster
kommer framöver vara mer konstant. Kosten är i hög grad
beroende av livsmedelspriserna vilka utgör en stor del av
budget. Nettokostnaden kommer att öka något för varje
år eftersom löner och priser ökar. Genom att arbeta med
att förstärka varunamnet och öka marknadsföringen av
kosten förväntar vi oss att intäkterna kommer att öka något, konkurrensen har hårdnat. Kosten arbetar för att vara
en del av attraktiva Kalmar, vara en självklar samarbetspartner vid behov av förtäring exempelvis vid idrottsevenemang i staden.
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redovisningsprinciper
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 varmed 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 pensionsskulden är framtagen av Skandia.

Avskrivningar

Lager har värderats enligt ”lägsta värdets princip” LVP, vilket betyder det lägsta av anskaffnings- eller nettoförsäljningsvärdet (verkligt värde).
Rak avskrivning innebär att ett lika stort belopp kostnadsförs varje år under avskrivningstiden. Planenliga
avskrivningar görs enligt kommunförbundets förslag till
avskrivningstider.
De olika avskrivningstiderna för investeringar är:
Inventarier		
10 år
Stadigvarande
undervisningsmaterial
5 år

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav
med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som
anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen
för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till
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0,5 prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för
materiella- och immateriella tillgångar.

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. Till skillnad från bokslut 2013 så har nu
semesterlöneskulden tagits ut från lönesystemet enligt rekommendationer dvs. ferie och uppehållslönsgrupperna innan lönekörning i januari och grupp 1 och 2 efter januarikörningen.
Detta innebär en sänkt semesterlöneskuld då ferietjänsterna i
och med lönekörning i januari tillräknas nyintjänad semester.

Kapitaltjänstkostnader

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

Resultaträkning och finansieringsanalys

resultaträkning och finansieringsanalys
resultaträkning och finansieringsanalys
Not

budget*

Bokslut

Bokslut

bokslut

Bokslut

2014

2014

2013

2012

2011

2010

116,2

118,0

96,2

86,8

128,7

143,8

669,3

-603,5

Verksamhetens intäkter

1

Jämförelsestörande intäkter

1

0,0

6,9

8,2

Verksamhetens kostnader

2

-508,6

-507,4

-528,1

-524,4

Pensionskostnader m.m.

3

-16,4

-15,9

-16,9

-19,2

Avskrivningar

4

Verksamhetens nettokostnad

bokslut

-3,9

-2,8

-2,9

-3,8

-4,6

-4,8

-412,8

-408,1

-444,9

-452,4

-445,2

-464,5

Medlemsbidrag

5

412,1

412,1

429,4

431,9

454,2

454,6

Statsbidrag

6

0,0

6,3

14,1

27,0

14,7

10,8

Finansiella intäkter

7

1,3

0,4

1,3

2,0

2,2

1,2

Finansiella kostnader

8

-0,2

0,0

-0,4

-0,2

0,0

0,0

0,5

10,7

-0,5

8,3

25,8

2,1

budget*

Bokslut

Bokslut

bokslut

Bokslut

bokslut

2014

2014

2013

2012

2011

2010

10,7

-0,5

8,3

25,8

2,1

Årets resultat
*i budget 2014 ingår interna poster i verksamhetens intäkter/kostnader

Not
(tkr)
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat av finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

10

0.1

0,0

0,0

0,0

0,0

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång

4

2,8

2,9

3,8

4,6

4,8

0,0

0,0

-0,1

0,0

0,0

-2,9

1,6

-0,1

-13,8

11,2

Försäljning
Avsättning till pensioner

13

Övrigt

14

Ökning (-)/minskning (+) av förråd och lager
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordr

11

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga skulder

15

Medel från den löpande verksamheten

-0,7

-1,3

-0,7

0,0

0,0

0,04

0,1

0,0

0,0

2,8

12,5

0,9

-39,9

-4,2

4,5

3,0

-2,4

14,8

-13,3

8,0

25,4

1,3

-14,0

-0,9

33,3

-4,8

-3,9

-3,4

-2,9

-3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

9

Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Försäjning av finansiella anläggningstillgångar

10

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

-4,8

-3,9

-3,3

-2,7

-0,7

Nyupptagna lån

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Amortering av skuld

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

0,0

0,0

0,0

Medel från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning av långfristiga fodringar

Medel från finansieringsverksamheten

11a

ÅRETS KASSAFLÖDE

20,6

-2,7

-17,2

-3,6

34,0

Likvida medel från årets början

63,2

65,9

83,1

86,7

52,7

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

83,8

63,2

65,9

83,1

86,7
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Balansräkning

balansräkning
Kalmarsunds gymnasieförbund
(mkr)

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Not

2014

2013

2012

2011

2010

Maskiner och inventarier

9

15,3

13,3

12,4

12,8

14,5

Finansiella anläggningstillgångar

10

0,0

0,1

0,1

0,1

0,3

0,1

0,1

15,4

13,5

12,4

12,9

14,7

Anläggningstillgångar

Långfristig fordran

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Kassa och bank

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

11

80,8

93,2

94,2

54,2

50,0

12

83,8

63,2

65,9

83,1

86,7

Summa omsättningstillgångar

165,3

157,2

160,9

138,2

137,6

TILLGÅNGAR

180,7

170,7

173,3

151,1

152,3

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Bokslut

Bokslut

2014

2013

2012

2011

2010

60,8

61,3

53,1

27,2

25,1

0,0

0,0

0,0

10,7

-0,5

8,3

25,8

2,1

71,5

60,8

61,3

53,1

27,2

Not
Eget kapital
Ingående eget kapital
Direktbokning eget kapital
Årets resultat

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner

13

1,8

4,7

3,1

3,2

16,8

Andra avsättningar

14

1,3

2,0

3,3

4,0

4,2

Skulder
Långfristiga skulder

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kortfristiga skulder

15

106,1

103,2

105,6

90,8

104,0

Summa skulder

109,2

109,9

112,0

98,0

125,1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

180,7

170,7

173,3

151,1

152,3

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser före 980101

33,3

37,4

34,5

32

30

inklusive löneskatt

41,3

46,4

43

39

37

Borgensåtaganden

0,0

0,0

0

0

0

126,7

174,3

134

149

201

Anläggningskapital

15,4

13,5

12,4

12,9

14,7

Rörelsekapital

59,2

54,1

55,4

47,4

33,5

Soliditet

40%

36%

35%

35%

18%

Likvida medel

83,8

63,2

65,9

83,1

86,7

Leasingåtaganden operationella

17

18

Nyckeltal
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Drift- och investeringsredovisning

Drift- och investeringsredovisning
Driftredovisning
(tkr)

Nettokostnader

Nettobudget

Resultat
2014

Gemensamt

79 732

87 367

Förbundskontoret

13 169

13 536

Lars Kaggskolan

83 164

81 724

Stagneliusskolan

73 719

74 069

Jenny Nyströmskolan inkl gymnasiesär

99 679

97 312

Axel weudelskolan

27 364

29 549

Ölands Gymnasium

5 433

Ölands Gymnasium komvux

6 324

Stage4you Academy
Stage4you Academy Komvux

Resultat
2013

Resultat
2012

7 635

8 256

17 307

367

-1 326

1 172

-1 441

259

-2 426

350

-598

-3 580

-2 367

-1 817

-4 747

2 186

-804

677

4 280

-1 153

-1 538

-691

7 073

748

799

183

15 085

11 936

-3 149

-3 188

-826

2 066

2 055

-11

142

327

Skolområde 2

-4

0

4

-537

-224

Skolområde 1

53

130

77

-697

0

405 784

409 030

3 247

-1 049

7 172

Investeringsredovisning
(tkr)
Gemensam vht

Budget
2014

Redovisning
2014

Redovisning
2013

860

1 181

0

Lars Kaggsskolan

1 245

739

903

Stagneliusskolan

1 655

2 279

1 024

Jenny Nyströmsskolan inkl gymnasiesär

930

334

1 115

Axel Weudelskolan

300

160

178

Ölands Gymnasium och komvux

100

0

0

Stage4you Academy och komvux

60

53

142

Kost

0

0

517

5 150

4 745

3 879
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Noter

noter
Not 1: Verksamhetens intäkter
Intäkter enligt driftredovisning

2014

2013

2012

2011

2010

118,0

96,2

86,8

128,7

143,8

24,2

18,1

152,8

161,8

varav interna intäkter

33,0

Jmf störande post återbetalning AFA
Interna intäkter
Summa

Not 2: Verksamhetens kostnader
Kostnader enligt driftredovisning

6,9
40,8

37,9

158,9

141,0

8,2

95,0

2014

2013

2012

2011

2010

-507,4

-528,1

-524,4

-535,2

-568,4

-34,1

-35,1

varav interna kostnader

-33,0

Jmf störande post Rips ränta
Interna kostnader

-40,8

-37,9

-548,3

-566,0

-524,4

-569,3

-603,5

2014

2013

2012

2011

2010

2,9

1,9

-3,8

-0,8

-0,1

-4,3

-3,4

-2,9

0,2

-0,2

-0,4

FÅP

-1,1

-3,9

-1,4

Omställningsfonden

-0,3

0,0

Förvaltningsavgifter

-0,1

-0,1

-0,1

2,4

-1,0

0,1

Summa

Not 3: Pensionskostnader m m
Semesterlöneskuld
Löneskatt
Avtalsförsäkringar (KPA, FORA)

Ökning pensionsskuld
löneskatt förändring p-skuld

0,6

Utbetalda pensioner

-7,6

-1,4

-1,9

Pensioner (ind. valet)

-8,6

-8,8

-8,7
-19,2

-0,8

-0,1

Summa

-16,0

-16,9

Finansiering pensioner interna poster

13,7

13,8

Not 4: Avskrivningar

2014

2013

2012

2011

2010

Avskrivningar

-2,8

-2,9

-3,8

-5,0

-5,1

Internränta

-0,7

-0,6

-0,6

Nedskrivningar

Summa

Not 5: Medlemsbidrag
Borgholm

0,0

0,0

0

0

-4,3

-3,5

-3,5

-4,4

-5,0

-9,4

2014

2013

2012

2011

2010

412,1

429,4
431,9

454,2

454,6

431,9

454,2

454,6

11,2%

Torsås

6,9%

Kalmar

68,1%

Mörbylånga

13,8%

Summa

56 | ÅRSREDOVISNING 2014

412,1

Noter

Not 6: Statsbidrag m m

2014

2013

2012

2011

2010

Övrigt

6,3

14,1

27,0

14,7

10,8

Summa

6,3

27,0

14,7

10,8

2013

2012

2011

2010

2,0

2,2

1,2

Not 7: Finansiella intäkter

2014

Räntor på likvida medel

0,4

1,3

varav Kapitaltjänstränta

0,0

0,6

Aktieutdelning

0,0

0,0

0

0

0

Borgensavgift

0,0

0,0

0

0

0

Summa

0,4

1,3

2,0

2,2

1,2

2014

2013

2012

2011

2010

Kostnadsräntor

Not 8: Finansiella kostnader

0,0

-0,1

-0,2

0,0

0,0

RIPS påverkan på p-skuld

0,0

-0,3

Finansiella kostnader p-skuld

0,0

-0,1

Summa

0,0

-0,4

-0,2

0,0

0,0

2014

2013

2012

2011

2010

168,9

165,0

-148,6

-152,6

19,8

Not 9: Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Ackumulerat Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade justeringar

-7,0

Ingående bokfört värde

13,3

12,4

12,8

14,4

Årets nyanskaffningar

4,8

3,9

3,4

3,0

3,7

-2,8

-2,9

-3,8

-4,6

-4,8

Årets avskrivningar
Nedskrivning inv

0,0

0,0

Utgående bokfört värde

15,3

13,3

12,4

12,8

14,5

-4,3

Not 10: Finansiella anläggningstillgångar

2014

2013

2012

2011

2010

Södra skogsägarna och Kalmar Lantmän

0,0

0,1

0,1

0,1

0,3

Summa

0,0

0,1

0,1

0,1

0,3

15,3

13,4

12,4

12,9

14,7

Summa anläggningstillgångar
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Noter

Not 11: Kortfristiga fordringar

2014

2013

2012

2011

2010

Kundfordringar

39,5

44,0

46,9

42,8

42,4

Förutbetalda kostnader

9,8

9,3

12,9

9,0

5,0

Upplupna intäkter

3,1

10,1

8,7

2,4

1,6

0,0

0,0

0,1

1,1

Schablonmoms

1,0

1,2

1,4

0

0

Fodran moms

2,3

3,9

4,9

0

0

Fodringar hos staten

2,2

1,6

2,7

0

0

22,8

23,1

16,6

0

0

0,0

0,0

0,1

0

0

Summa

80,8

93,2

94,2

54,3

50,1

Not 11a: Långfristiga fordringar

2014

2013

2009

0

Övriga fordringar

Skattekonto
Interimsfordringar löner

Elevkår Stagg

0,1

0,1

0,0

Summa

0,1

0,1

0,0

0,0

Not 12: Likvida medel

2014

2013

2012

2011

2010

Bankkonto och handkassa

83,8

63,2

65,9

83,0

86,6

Summa

83,8

63,2

65,9

83,0

86,6

Not 13: Avsättning pensioner mm

2014

2013

2012

2011

2010

3,1

3,2

16,8

2,3

-1,5

-1,9

1,3

-0,7

-9,8

13,6

0,3

0,6

-2,5

2,8

Ingående avsättning

4,7

justering extra avsättning

-2,9

Ingående avsättning

1,8

Pensionsutbetalningar

-0,1

Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning

0,2
-0,1

Förändring löneskatt

0,0

Övrigt

0,0

Justering tidigare års UB

Utgående avsättning

0,2

1,8

4,7

3,1

3,2

16,8

Rek 2.1 särskild avtalspension och visstidspension
Specifikation - Avsatt till Pensioner
Särskild avtals/ålderspension

0

Pensionsavgift

0

14,2
2,0

1,4

0,5

0,7

FÅP

0,4

0,4

0,0

Ålderspension 31 st

0,5

2,3

1,7

KÅP

0,2

Pension till efterlevande 37 st

0,3

0,7

0,7

0,7

0,5

Finasiella kostnader

0,0

Summa Pensioner

1,4

3,4

2,5

3,2

16,7

Löneskatt

0,4

0,8

0,6

3,2

16,7

Extra avsättning pga sen pensionsskuld inkl löneskatt

0,0

0,5

Summa avsatt till pensioner

1,8

4,7
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3,1

Noter

Antal visstidsförordnanden
Politiker

0

Tjänstemän

0

Rek 7.1 pensionsmedel och pensionsförpliktelser
Avsättning för pensioner
Ansvarsförbindelse

1,8

4,7

2,6

2,3

41,3

46,4

36,8

45,0
0,0

Finasiella placeringar

0,0

0,0

0,0

Särskild avtalspension

0,0

0,0

14,4

0,0

Totala pensionsförpliktelser

43,1

51,1

53,8

47,3

Återlånade medel

43,1

51,1

53,8

47,3

Del av pensionsförpliktelsen som tryggats genom försäkring
Förpliktelser intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen

0,0

Förpliktelser intjänade from 1998, pensionsavsättning

2,3

Utredningsgrad

98%

Not 14: Övriga avsättningar

2014

2013

2012

2011

2010

2,0

3,3

4,0

4,2

7,5

Ingående avsättning*
Periodens avsättningar
Ianspråktagande under perioden

0,0
-0,7

Periodens återföringar av outnyttjat belopp

Utgående avsättning

-1,3

4,2
-0,7

-0,2

0,0

-5,4
-2,1

1,3

2,0

3,3

4,0

4,2

*avser avsättning för införandet av gymnasiereformen
GY2011

Not 15: Kortfristiga skulder

2014

2013

2012

2011

2010

Semesterlöneskuld

20,0

22,9

24,8

21,0

21,8

Leverantörsskulder

18,5

21,2

26,7

31,3

25,4

Upplupna kostnader

13,0

2,0

4,2

2,1

2,6

Övriga kortfr skulder

1,4

1,45

0,3

0,3

0,7

36,2

38,2

40,9

39,1

40,0

Upplupna pensionskostnader

8,4

8,6

8,6

6,8

10,3

Upplupen arbetsgivaravgift

4,6

4,7

Upplupen skatter

3,9

4,0

Summa

106,1

103,2

105,6

100,7

100,7

Not 16: Långfristiga skulder

2014

2013

2012

2011

2010

0,0

0,0

0

0

0

Intäktsförskott

Summa
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Noter

Not 17: Ansvarsförbindelser mm

2014

2013

2012

2011

2010

Leasing och lokalhyror
Leasing

14,8

21,1

39,8

56,4

51,2

Lokalhyra inom ägarkretsen

99,6

142,3

67,3

60,1

125,2

Lokalhyra utom ägarkretsen

12,4

10,8

26,9

32,3

24,3

126,7

174,3

134,0

148,8

200,7

33,3

37,4

34,5

31,6

29,6

8,1

9,1

8,4

7,7

7,2

Summa

41,3

46,4

42,9

39,2

36,8

Not 18: Leasing

2014

2013

2012

2011

2010

Summa
Pensionsförpliktelser äldre än 1998
Pensionsförpliktelser
Löneskatt

Operationella leasingavtal
Maskiner och inventarier
Minimileaseavgifter
Förfall inom 1 år
Förfall inom 1-5 år
Förfall senare än 5 år
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2,4

16,9

51,0

42,3

12,4

110,1

143,1

61,5

12,0

97,1

14,2

14,2

21,5

94,5

91,2

Begreppsförklaringar

begreppsförklaringar
Anläggningstillgångar är tillgångar som ska användas en
längre tidsperiod, till exempel byggnader, fordon, maskiner, värdepapper etc.

för årets nettoinvesteringar i till exempel fastigheter,
anläggningar, maskiner och inventarier. Dessa tillgångar
är avsedda att användas under en längre tidsperiod.

Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräkningen
över ekonomiska åtaganden som inte redovisas som
skuld eller avsättning i balansräkningen.

Finansieringsanalysen beskriver betalningsflödet uppdelat
på sektorerna löpande verksamhet, investeringar och
finansiering och mynnar ut i förändring av likvida medel.

Avskrivningar är planmässig värdeminskning av 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
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.
Extraordinära intäkter/kostnader saknar tydligt samband
med ordinarie verksamhet och är av sådan art att de inte
förväntas inträffa ofta eller regelbundet samt uppgår till
väsentligt belopp.
Finansiella intäkter/kostnader redovisas under särskild rubrik
i resultaträkningen, exempelvis ränteintäkter, utdelning,
räntekostnader med mera.
Finansnetto är finansiella intäkter minus finansiella kostnader.
Frånvarotid: Frånvaro från ordinarie arbetstid. Med ordinarie arbetstid avses all tid som ska utföras enligt respektive anställds anställningsavtal, alltså inte faktisk arbetad
tid. Avser månadsavlönade.
Intern ränta är en årlig ersättning mellan finansförvaltningen och nämnderna för det kapital som nyttjas av
nämnden.

Kortfristiga fordringar och skulder har en förfallotid på
mindre än ett år från balansdagen.
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 visstidsanställda (vikarier, allmän visstidsanställning) med månadslön.
Omsättningstillgångar är tillgångar som förväntas innehas
under kort tid, exempelvis kundfordringar och förråd.
Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas till likvida
medel.
Periodisering innebär en fördelning av kostnader och
intäkter på den redovisningsperiod till vilken de hör.
Personalomsättning: Antalet tillsvidareanställda som har
slutat i Kalmarsunds gymnasieförbund under perioden
dividerat med det genomsnittliga antalet tillsvidareanställda.
Resultaträkning sammanfattar årets intäkter och kostnader
och därmed hur förändringen av förbundets eget kapital
framkommit. Denna förändring kan också beräknas genom att man jämför eget kapital i de senaste två årens
balansräkningar.
Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar
och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet är en del av det
egna kapitalet.

Investeringsredovisning redovisar in- och utbetalningar
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Begreppsförklaringar

Sjukfrånvaro: Den totala sjukfrånvaron i timmar omräknat
till procent. Avser samtliga anställda, alltså både månads- och timavlönade.
Soliditet är eget kapital satt i relation till de totala tillgångarna. Visar hur stor del av de totala tillgångarna
som finansieras med egna medel.
Tillsvidareanställd: En medarbetare med fast anställning.
En anställning som enligt avtal pågår tills uppsägning
sker från någon part. En tillsvidareanställning kan vara
på hel- eller deltid.
Timavlönad: Avser tidsbegränsad anställning och är anställd per timme.
Visionen anger ett framtida, ej tidsbestämt, önskvärt tillstånd och talar om vart Kalmarsunds Gymnasieförbund
är på väg.
Visstidsanställd: Anställd som från början har ett fastställt
slutdatum. Det kan vara ett vikariat eller en allmän visstidsanställning så kallad AVA, på hel- eller deltid.
Årsarbetare: Samtliga anställda (hel- och deltider) omräknat till heltidstjänster. Årsarbetsbegreppet mäter överenskommen sysselsättningsgrad och inte den verkliga
arbetstiden.
Skolförkortningar:
ST- Stagneliusskolan
JN- Jenny Nyströmsskolan
ÖG- Ölands Gymnasium
S4U- Stage4you academy
LK- Lars Kaggskolan
AW– Axel Weüdelskolan
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Programförteckningar
BA
Bygg- och anläggningsprogrammet
BF
Barn- och fritidsprogrammet
BP
Byggprogrammet
EC
Elprogrammet
EE
El- och energiprogrammet
EK
Ekonomiprogrammet
EN
Energiprogrammet
ES
Estetiska programmet
ESMUS Estetiska programmet inriktningen musik
FT
Fordons- och transportprogrammet
FP
Fordonsprogrammet
HA
Handels- och administrationsprogrammet
HR
Hotell- och restaurangprogrammet
HT
Hotell- och turismprogrammet
HP
Handels och administrationsprogrammet
HU
Humanistiska programmet
HV
Hantverksprogrammet
IM
Introduktionsprogrammet
IMIND Introduktionsprogrammet individuellt val
IMPRO Introduktionsprogrammet
IMSPR Introduktionsprogrammet Språkintroduktion
IMYRK Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion
IN
Industritekniska programmet
IP
Industriprogrammet
LP
Livsmedelsprogrammet
MP
Medieprogrammet
NA
Naturvetenskapsprogrammet
NV
Naturvetenskapsprogrammet
OP
Omvårdnadsprogrammet
RL
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
SA
Samhällsvetenskapsprogrammet
SP
Samhällsvetenskapsprogrammet
TE
Teknikprogrammet
VF
VVS- och fastighetsprogrammet
VO
Vård- och omsorgsprogrammet

Kalmarsunds gymnasieförbund
Box 865, 391 28 Kalmar
gymnasieforbundet@gyf.se
www.gyf.se
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Axel WeÜdelskolan • gymnasiesärskolan
jenny nyströmsskolan • lars kaggskolan
stage4you academy • stagneliusskolan
ölands gymnasium

