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Förvaltningsberättelse

SAMMANFATTNING ÅR 2015
2015 års resultat för Kalmarsunds gymnasieförbund uppgick till 5,1 mkr och enheternas
samlade resultat visar på ett underskott om 13,7 mkr.
Förbundets enheter har investerat för 4,5 mkr av budgeterat 5,0 mkr under år 2015.
Under år 2015 hade Kalmarsunds gymnasieförbund uppfyllt 34 av 36 mål.
Den 15 september 2015 studerade 3 099 elever inom gymnasieförbundet och 686 av
dessa kom från andra kommuner än förbundets medlemskommuner.
Den totala sjukfrånvaron för helåret var 3,64 procent och i jämförelse med föregående år
har den minskat med 0,39 procentenheter. Medelåldern bland gymnasieförbundets tillsvidareanställda var vid årsskiftet 48,2 år.
Under år 2015 fattade förbundsstyrelsen beslut om en rad nya inriktningar och
utbildningar, såsom inriktning plåtslageri på bygg- och anläggningsprogrammet och inriktning socialt arbete med profilering mot väktare på barn- och fritidsprogrammet.
Våren 2015 togs också beslutet att ett Lärlingsscentrum ska inrättas inom gymnasieförbundet för att få fler elever att söka gymnasial lärlingsutbildning.
Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att delta i bildandet av ett vård- och omsorgscollege i Kalmar län tillsammans med landstinget, regionförbundet och länets kommuner.
Förbundet har fortsatt med meriteringsprogram för yrkesskickliga lärare för att ytterligare
utveckla verksamheten i förbundet skolor.
Under 2015 infördes kontaktpolitiker inom Kalmarsunds gymnasieförbund för att
politiker ska få möjlighet att föja verksamheten på närmre håll.
Kalmarsunds gymnasieförbund har blivit nominerade till kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan för digitalt lärande i skolan.
I oktober 2015 tog förbundsstyrelsen beslutet att fasa ut gymnasieprogrammen på Ölands
Gymnasium och att avveckla verksamheten på Stage4you Academy genom att flytta skolans utbildningar till förbundets skolor Kalmar.
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STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET
Kalmarsunds gymnasieförbund har tagit ett antal tuffa men nödvändiga
beslut under år 2015. Vi har under de senaste åren kostymanpassat vår verksamhet och trots det uppvisar årets bokslut ett positivt resultat på 5,1 mkr.
Av 36 mål har gymnasieförbundet uppfyllt 34 mål. Vi har aldrig haft en så
bra måluppfyllelse som 95 procent vilket visar på hög kvalité i vår verksamhet.
Det senaste året inom gymnasieförbundet har det hänt otroligt mycket. Vi
har firat 20-års jubileum, tagit beslut om att inrätta ett lärlingscentrum och
tagit beslut om bildandet av ett vård- och omsorgscollege, samt tagit beslut
om utfasningar av skolor och om uppstart av nya inriktningar på gymnasieprogram.
Gymnasieförbundet ska vara i framkant i digital skolutveckling. Vi har kommit långt genom vårt projekt Digital kompetens men nu är det dags att vi
går ”from good to great”! Vi är nominerade till utmärkelsen Guldtrappan och har
nyligen fastställt en Digital agenda för att säkerställa vår digitala utveckling.
Det är dags att vi sprider våra kunskaper, reflekterar och utvecklar oss och
inte stannar till och slår oss till ro. Vi ska fortsätta framåt för att hänga med i
utvecklingen.
Kalmarsunds gymnasieförbund ska vara en god och attraktiv arbetsgivare och en skola som ger elever förutsättningar för goda resultat. Skickliga
lärare i verksamheten är en framgångsfaktor för att eleverna ska nå goda
resultat. Vi vill därför fortsätta erbjuda karriärtjänster för att kunna utveckla
vår verksamhet.
Slutligen vill jag framföra ett stort tack till alla medarbetare och förbundsstyrelsen för ett gott samarbete under året.
Kalmar i februari 2016
Dzenita Abaza (S)
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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 sin
utbildning väl rustade för att möta yrkeslivet och
vidare studier
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KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUNDS ORGANISATION

Styrelse
Presidiet

Arbetsutskott

Förbundschef
Förbundskontoret

Skolområdeschef

Skolområdeschef
Planeringschef

Jenny Nyströmsskolan

Lars Kaggskolan

Stagneliusskolan

Axel Weüdelskolan

Stage4you Academy

Skolenhet AW1
Lärvux, Gruv,
SFI

Skolenhet LK1
NA
Skolenhet LK2
EE, TE, VF

Skolenhet ST2
EK, HA

Skolenhet LK3
IM

Skolenhet ST3
SAbet

Ölands Gymnasium

Skolenhet S4Y1

Skolenhet ÖG1

ESes, ESmu, HVstyl, SFI, (Lärvux)

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 Dzenita Abaza (S) och vice
ordförande är Sven Stenson (M).

Mandatfördelning
Vänsterpartiet
(1)
Socialdemokraterna
(5)

Centerpartiet
(2)

Moderaterna
(3)
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FEM ÅR I SAMMANDRAG
2015

2014

2013

2012

2011

3 099

3 005

2 983

3 144

3 374

2 413

2 407

2 447

2 567

2 720

Från andra kommuner

686

598

536

577

654

Elever från förbundet som studerar hos annan
huvudman

610

704

809

951

1 004

410

418

443

459

469

99,8%

97,5%

100,3%

98,6%

95,0%

Nettokostnader tkr/elev

131

136

149

144

132

Nettokostnader (mkr)

Antal elever inom förbundet 15 sep

Från förbundets kommuner

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Kommunbidrag och övriga statsbidrag
Nettokostnader i % av kommunbidrag och
statsbidrag

405

408

445

452

445

Finansnetto (mkr)

0,1

0,4

0,9

1,8

2,2

Årets resultat (mkr)

5,1

10,7

-0,5

8,3

25,8

Eget kapital (mkr)

68

72

61

61

53

Total låneskuld (mkr)

70

106

103

106

91

93

84

63

66

83

Soliditet

Likvida medel (mkr)

45%

40%

36%

35%

35%

Antal tillsvidareanställda

489

494

512

520

526

Antal årsarbetare inkl. visstid och timanställda

565

551

568

602

605

Löner och ersättningar (mkr)

262

261

264

266

265

1 281

367

-1 326

1 172

-175

-3 463

-1 441

259

-2 426

-963

VERKSAMHETERNAS UTFALL MOT BUDGET (TKR)
Förbundskontoret
Lars Kaggskolan
Stagneliusskolan

-4 354

350

-598

-3 580

1 285

Jenny Nyströmsskolan

-4 305

-2 367

-1 817

-4 747

-1 454

936

2 186

-804

677

442

Axel Weüdelskolan
Ölands Gymnasium inkl. komvux

-275

-404

-739

-508

1 028

Stage4you Academy inkl komvux

-2 005

-3 160

-3 046

-499

697

-537

-224

-130

x

-312

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

x

x

Skola-Arbetslivcentrum

x

x

x Nedlagd/såld verksamhet
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OMVÄRLDSANALYS, HÄNDELSER OCH RESULTAT
Under de senaste åren har stora förändringar skett inom
det svenska utbildningsväsendet. Riksdag och regering har beslutat om flertalet förändringar som innefattar ny gymnasiereform, ny yrkeshögskola, ny lärarutbildning, en reviderad läroplan, ny skollag och ett
nytt betygssystem m.m. Dessa beslut och förändringar
inom utbildningsväsendet, har naturligtvis inneburit ett
omfattande reformarbete inom Kalmarsunds gymnasieförbund. En utav de största utmaningarna för Kalmarsunds
gymnasieförbund har dock varit de senaste årens kostymanpassningar. Kostymanpassningar som på grund av
demografiska förändringar och ökad konkurrens i form
av fristående skolor medfört att förbundet slimmat
organisationen vad gäller personal, lokaler och programutbud så långt det är möjligt med bibehållen kvalité. Utöver
nedläggning av några program har elevtapp i övriga program ställt krav på en förändrad organisation med sammanslagning av olika inriktningar i samma klass, ökad
samläsning m.m.
Utöver de minskade elevkullarna så är en av de nuvarande ekonomiska utmaningarna finansieringen av
den trådlösa pedagogiken. Den trådlösa pedagogiken,
Digital kompetens, innebär ett omfattande uppdrag att utbilda elever genom en förändrad pedagogik och samtidigt ge eleverna moderna IKT-kunskaper. Den bärbara
datorn, surfplattan och den smarta telefonen är snart
varje lärares och varje elevs naturliga verktyg för kunskapsutveckling. Den trådlösa pedagogiken ställer redan idag
skolan inför nya utmaningar och frågor, till exempel hur
den kommer att förändra kvaliteten i lärandet, lärarnas
ämneskompetens, elevernas måluppfyllelse och undervisningen i helhet. För gymnasieförbundet är digitaliseringen en nödvändighet för att skolorna ska nå framgång
i att utbilda morgondagens arbetskraft. Gymnasieförbundet har ett fortsatt behov av en medfinansiering
från medlemskommunerna för att ytterligare kunna
öka kvaliteten i undervisningen och att ta tillvara de
möjligheter som öppnar sig med informations- och
kommunikationstekniken (IKT).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Kalmarsunds gymnasieförbund har under året
fattat beslut om flertalet nya inriktningar och avtal för
att öka gymnasieförbundets attraktivitet. En ny inriktning är plåtslageri och som blir den tredje nationella
inriktningen inom bygg- och anläggningsprogrammet
på Lars Kaggskolan. På Jenny Nyströmskolan kommer
en ny inriktning inom barn- och fritidsprogrammet att
starta, socialt arbete med profilering mot väktare. Inriktningen blir den tredje nationella inriktningen med start
läsåret 2016/2017. I samarbete med Kunskapsnavet har
även Jenny Nyströmskolan startat upp en vuxenutbildning, väktarutbildning för vuxna, med start hösten 2015.
Ett av gymnasieförbundets mål i budgetdokumentet
2015 är att få fler elever att söka till GLU (gymnasial
lärlingsutbildning) genom att inrätta ett lärlingscentrum.
Under maj månad redovisades ett förslag på
lärlingscentrum med start hösten 2016. Lärlingscentrumet kommer innebära en organisation med ca 60
elever när den är fullt utbyggd.
Under 2015 beslutade Kalmarsunds gymnasieförbund
att bifalla Västerviks kommuns förfrågan att delta i
bildandet av vård- och omsorgscollege i Kalmar län
tillsammans med landstinget, regionförbundet och

Kostnadsfördelning

Finansiering
13%
14%
1%

9%

Driftsbidrag från
medlemskommunerna

0%

72%

15%

Statsbidrag

Undervisning
45%

Interkommunal ersättning
Försäljning mm

Administration

11%

Hyresintäkter

Skolmåltid
Fastigheter

16%

Interkommunal ersättning
4%

Övrigt
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länets kommuner. Ett regionalt samverkansavtal kommer
reglera det gemensamma arbetet. Ett annat avtal som
gymnasieförbundet arbetar med är Samverkan sydost där
medlemskommunerna gemensamt arbetar för att stärka
och utveckla hela samverkansområdet till en attraktiv
gymnasieregion. Under året har samverkansområdet
vuxit till att omfatta 14 kommuner. De kommuner som
anslutit sig under 2015 är Ronneby, Karlshamn och
Olofström.
Under hösten 2015 tog förbundsstyrelsen beslutet att
fasa ut gymnasieprogrammen på Ölands Gymnasium
och att flytta Stage4you Academys utbildningar till skolor i Kalmar från och med läsåret 2016/2017. Skolorna
har under flertalet år gått med underskott vars främsta
orsaker beror på ett sviktande elevunderlag tillsammans med höga fasta kostnader. Trots att en rad kostymanpassningar och marknadsföringssatsningar gjorts
kvarstår den negativa ekonomiska trenden.
Ett flertal olika insatser har genomförts för att utveckla
och förstärka både den yttre och inre organisationen
inom gymnasieförbundet. En aktivitet har varit det fortsatta arbetet med meriteringsprogram för yrkesskickliga lärare för att utveckla verksamheten i alla förbundets skolor så att eleverna når kunskapsmålen samt
får med sig nödvändiga kunskaper ut i vuxenlivet.
Förbundet har totalt inrättat 30 karriärstjänster för
lärare och ytterligare befattningar kommer att inrättas
de kommande åren. En annan insats är beslutet om att
införa kontaktpolitiker för att politiker ska få möjlighet
att närmare följa verksamheten och främja goda
relationer mellan arbetsgivare, elever och anställda.
Kontaktpolitikerorganisationen gäller en försöksperiod
för år 2015 och en utvärdering kommer genomföras
inför år 2016. En utvärdering av gymnasieförbundets
nya organisation har genomförts av PWC. Utvärderingen
visar totalt sett på en förbättrad organisation men för
att arbeta vidare med organisationsstrukturen fattade
förbundsstyrelsen ytterligare beslut i oktober om
justeringar gällande organisationens struktur, ledning
och styrning. Ett av besluten gäller att inrätta en ny
funktion, verksamhetsområdeschef, som ersätter de två
tidigare skolområdescheferna.
Under året har även Kalmarsunds gymnasieförbund
nominerats
till
kvalitetsutmärkelsen
Guldtrappan.
Utmärkelsen Guldtrappan delas ut till skolhuvudmän
som arbetar långsiktigt och strategiskt utifrån
styrdokument för ett framgångsrikt digitalt lärande i
skolan, och med gott ledarskap för kompetensutveckling
och kollegialt lärande, digital resurser samt nätbaserat
samarbete. Parterna bakom priset är bland annat
Skolverket,
Specialpedagogiska
skolmyndigheten
samt Sveriges Kommuner och Landsting. Under
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kvartal 1-2016 kommer listan över slutkandidaterna
att publiceras. Utöver dessa aktiviteter och insatser
så har ett flertal projektredovisningar framförts till
styrelsen. Ett projekt är Navigatorskolan som är ett
samarbete med Socialförvaltningen i Kalmar kommun
och samordningsförbundet i Kalmar län. Utvärderingen
visar på att projektet varit framgångsrikt med att fånga
upp den ungdomsgrupp i ålder 16-20 år som idag inte
befinner sig i skolans värld. Gymnasieförbundet har därför
bjudit in olika aktörer till ett möte för att implementera
Navigatorskolan som ordinarie verksamhet. Ett annat
projekt är strategiutveckling – lokala kunskapscentrum
för Gastronomi och Värdskap som slutredovisades under
våren. Projektet har bland annat lett till flertalet olika
seminarium med namnkunniga matprofiler, två
sommelierutbildningar och YH-utbildningen köks- och
restaurangchef, som startade hösten 2015.
Rektor för NIU har genomfört en omorganisation
av NIU-verksamheten för att möta de krav som
specialidrottsförbunden ställer gällande NIU-certifiering.
De nya kraven är att NIU utbildning skall erbjudas
inom minst tre högskoleförberedande program
och minst ett yrkesprogram. På Stagneliusskolan är
det samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet och på Jenny Nyströmsskolan är det
barn- och fritidsprogrammet samt naturvetenskapsprogrammet där NIU erbjuds.

ÅRETS RESULTAT

Kalmarsunds gymnasieförbund resultat för 2015
uppgår till 5 mkr. Inom skolområdena finns dock större
budgetavvikelser där enheternas samlade resultat visar
på ett underskott om 13,7 mkr vilken är en förbättring
från oktober månads prognos med 5,3 mkr. (Övriga
kommentarer till enheternas avvikelse redovisas under
varje enhets verksamhetsberättelse). Under året har
förbundet genomfört en översyn av gällande avtal både
avseende verksamhet såsom lokaler för att förbättra
förbundets ekonomi såväl på kort som på lång sikt.
15%

4%

3%

Lars Kaggskolan
Jenny Nyströmsskolan
-4%

Stagneliusskolan
-4%

Axel Weüdelskolan
-6%

Ölands Gymnasium
Öland - komvux
Stage4you Academy
Torsås - komvux

-14%

Enheternas utfall för 2015
-24%
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Resultat (mkr)
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Utöver detta har förbundet genomlyst de ekonomiska
förutsättningarna för de skolenheter som under
många år genererat underskott. Detta har resulterat i
flertalet omförhandlade avtal samt två styrelsebeslut.
Styrelsebesluten innebär att gymnasieskolan Stage4you
Academy i Torsås flyttar sin verksamhet till skolor belägna
i Kalmar samt att gymnasieskolan på Ölands Gymnasium
fasas ut.
Resultatet inklusive både skolenheter, interkommunala
ersättningar, gemensam verksamhet, finanser samt
förbundskontor innebär att gymnasieförbundet även
detta år klarat av att inhämta det besparingsbeting,
minskning av 16-19 åringar, och delfinansiering av
digital kompetens, som belastade verksamheten i
början av året med ca 28 mkr. Det positiva resultatet
innehåller en återbetalning från FORA avseende 2004
års försäkringspremier vilka uppgår till 3,5 mkr och
hanteras som en jämförselstörande intäkt. Resultatet
innehåller även projektintäkter samt en återföring
av avsättningen avseende gymnasiereform 2011 där
implementeringsperioden är avslutad.
Till resultatet bidrar i stor utsträckning det positiva
utfallet gällande interkommunala ersättningar. Elever
från Kalmarsunds gymnasieförbund som läser hos andra

2009

2010

2011

Interkommunala
kostnader

9 433

8 232

Interkommunala intäkter

7 588

3 414

9 124

-3 230

Summa

17 021 11 646

20 271

11 926

11 147 15 156

2012

80

85

103

156

Fristående skolor i Kalmar

540

610

716

762

42

53

56

55

672

748

874

972

Fristående skolor övriga
landet

Totalt
GYMNASIEELEVER

ANTAL ELEVER FRÅN ANDRA KOMMUNER SOM STUDERAR
PÅ GYMNASIEFÖRBUNDETS SKOLOR, GENOMSNITTLIG
INTÄKT 2012-2015
2015
2014
2013
2012
Antal
elever

568

106 300 kr

*inkl. Aspergerelever

2012

2015

Elever som studerar i andra
kommuner

GYMNASIEELEVER
ÅR

2013

2014

OLIKA UTBILDNINGSANORDNARE SOM GYMNASIEELEVERNA SÖKER ÄR:
ÅR
2015 2014 2013

Intäkt
per elev
genomsnitt

2014

2013

huvudmän är 672 stycken (748 stycken för 2014) vilket
resulterar i ett överskott med 9,4 mkr. Elever från andra
kommuner som läser på Kalmarsunds gymnasieförbund
är 601 stycken inklusive Gymnasiesärskolan och ASTenheten (593 stycken för 2014) vilket ger ett överskott
med 7,6 mkr.

RESULTAT MOT BUDGET INTERKOMMUNALA
ERSÄTTNINGAR 2012-2015 (TKR)

2015

2012

561*

539

561

113 900 kr* 106 900 kr

95 800 kr

Utöver de interkommunala ersättningarna finns det
även andra poster som generar ett positivt utfall under
2015 inom den gemensamma verksamheten. Dessa
är bland andra inackorderingsbidrag, skolskjuts och
intäkter från migrationsverket. Antalet elever som har
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GYMNASIESÄRSKOLEELEVER
ANTAL ELEVER FRÅN ANDRA KOMMUNER SOM STUDERAR PÅ
GYMNASIEFÖRBUNDETS SKOLOR, GENOMSNITTLIG INTÄKT
2012-2015
2015
2014
2013
2012
Antal
elever
Intäkt per
elev
genomsnitt

33

32

37

42,5

317 900 kr 327 800 kr 325 900 kr 309 500 kr

inackorderingsbidrag har sjunkit jämfört med 2014 med
17 stycken vilket genererar ett överskott med 1,4 mkr.
Eleverna som åker skolskjuts är 50 stycken fler än 2014
men antalet ryms inom budget och innebär även ett
överskott om 0,6 mkr. Intäkter från Migrationsverket
för asylsökande som går i skola är ca 2,0 mkr mer än
budgeterat.
Projektet Digital kompetens har övergått till ordinarie
verksamhet i och med årsskiftet 2014. All IT-verksamhet
inom förbundet samordnas centralt och betalas av
skolorna. Hela IT-verksamheten visar på ett underskott
om 0,9 mkr. Detta beror på att förbundet under året har
förhandlat fram ett nytt samarbetsavtal med IT-enheten
inom Kalmar kommun, ökat antal enhet och en stigande
dollarkurs.
Kostverksamheten inom gymnasieförbundet kan märka
en tydlig trend bland eleverna att de i högre utsträckning
väljer att äta allt större portioner av kött och fisk samt
att de därmed minskar intaget av kolhydrater. Detta gör
att portionskostnaderna ökar. Enheten har under 2015
fått ett ökat behov av tydlighet i gymnasieförbundets
serveringslinjer eftersom skolorna fått fler ungdomar
som inte kan språket eller har tidigare erfarenhet av
skolrestauranger. Detta ställer högre krav på tydlighet
och rutiner i verksamheten. Nettokostnaden för varje
producerad portion har dock sjunkit med 0,77 kr
(33,84 kr). Att nettokostnaden minskat beror främst på
att enheten haft större intäkter till verksamheten. År
2015 innebar en ökad efterfrågan på lägerverksamhet
samtidigt som frukostserveringen till elever som går
idrottsprofiler återgick till kostverksamheten. Totalt har
kostpersonalen serverat 404 241 lunchportioner år 2015.
Det är 9 706 portioner fler än 2014, ett trendbrott eftersom
antalet serverade portioner under flera år succesivt
minskat. För att säkerställa rutinen kring pedagogiska
måltider har kostverksamheten infört lunchkuponger
för pedagogisk lunch. Under år 2015 serverades 5 344
pedagogiska luncher, flest av dessa serverades på Jenny
Nyströmsskolan.
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Finanser och pensioner påverkar resultatet positivt med
0,7 mkr främst tack vare ett positivt utfall avseende
semesterlöneskulden.
Nedan tabell visar andel återlånade medel för förbundets
pensioner.

PENSIONSMEDEL OCH
PENSIONSFÖRPLIKTELSER

2015 2014 2013 2012 2011

Avsättning för pensioner

2,0

1,8

4,7

3,1

3,2

Ansvarsförbindelse

38,2

41,3

46,4

42,9

39,2

Särskild avtalspension

0

0,0

0,0

0,5

0,0

Totala pensionsförpliktelser

40,2

43,1

51,1

46,6

42,4

Återlånade medel

40,2

43,1

51,1

46,6

42,4

Tabellen ovan visar förbundets pensionsmedel och pensionsförpliktelser uppställt
enligt rek 7.1

Kalmarsunds gymnasieförbund beslutade 2014 att
lösa in delar av sin pensionsskuld. Syftet med beslutet
var att fördela pensionskostnaderna. Förbundet valde
att genomföra denna tidiga lösning för att bädda för
framtidens utmaningar. Gymnasieförbundet 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. Pensionsadministratören har under 2015 delvis
realiserat förbundet intention och ska slutföra uppdraget
under 2016.
I bokslut 2015 har två avsättningar genomförts för
omstrukturering av Stage4you Academy samt för
kommunalt
åtagande
för
flyktingmottagandet.
Under 2015 togs beslutet att de två kvarvarande
gymnasieprogrammen på Stage4you Academy i Torsås,
estetiska programmet samt hantverksprogrammet, vid
hösten 2016 flyttas till Kalmar. Lokalavtalet i Torsås löper
dock fram till den sista juni 2018 och den outnyttjade
tidens hyra tillsammans med ökade kostnader i och
med beslutet är uppbokad genom avsättning 2015 i
enlighet med RKR 10,2 vilken behandlar avsättningar
och ansvarsförbindelser. Kommunerna tog under 2015
beslut avseende omfattning av flyktingmottagandet
och har för detta ändamål mottagit särskilda bidrag från
staten vilka de ska använda enligt matchningsprincipen
under åren 2016 och 2017. Gymnasieförbundet är ett
kommunalförbund och får därför inget bidrag men är
dock skyldig att omgående ordna skolgång för eleverna
som kommunerna tar emot. Precis som kommunerna

Omvärldsanalys, händelser och resultat

Budget 2015

Redovisat
2015

1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
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Investeringsredovisning mot budget 2015
har förbundet ingen beredskap att på denna korta tid
inrymma detta i beslutad budget (vilken avhandlades i
maj 2015) utan kommer delvis att hantera den uppkomna
situationen via en avsättning. Även detta enligt RKR 10.2
då förbundet har en befintlig förpliktelse som följd av ett
kommunalt beslut vilket innebär ett troligt utflöde av
resurser för att reglera det kommunala åtagandet.

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. Årets resultat
innebär att förbundet inte har något att återställa.
Följande tabell visar förbundets
balanskravet de senaste fem åren.

avstämning

AVSTÄMNING MOT BALANSKRAVET (MKR)
2015 2014 2013 2012

av

EKONOMI I BALANS

Kalmarsunds gymnasieförbund har utöver balanskravet
tre ekonomiska mål för en ekonomi i balans:

SJÄLVFINANSIERING
INVESTERINGAR
TOTALT 2015 2014 2013 2012 2011
Resultat

49,4

5,1

10,7

-0,5

8,3

25,8

Avskrivningar

17,1

3,0

2,8

2,9

3,8

4,6

Förändring
av pensionsskuld

-15,0

0,2

-2,9

1,6

-0,1

-13,8

Utrymme

51,5

8,3

10,6

4,0

12,0

16,6

Investeringar

19,4

4,5

4,7

3,9

3,4

2,9

Andel elever från medlemskommunerna som studerar vid skolorna
inom Kalmarsunds gymnasieförbund ska uppgå till minst 72 %.
Målet är uppnått då andelen uppgår till 78 %.

Andel av elever på nationella program som fått examens- eller studiebevis inom tre år ska vara minst 77 %.

2011

Målet är uppnått då andelen uppgår till 82 %.

Årets resultat enligt
resultaträkningen

5,1

10,7

-0,5

8,3

25,8

Kalmarsunds gymnasieförbunds tredje ekonomiska mål är att
finansiera sina investeringar med egna medel.

Digital kompetens

0

5,4

12,5

4,1

-22

Balanserat resultat

5,1

16,1

12,0

12,4

3,8

Målet bedöms över en femårsperiod som innefattar det
aktuella budgetåret och de fyra senaste bokslutsåren.
Resultat, avskrivningar och förändring av pensionsskuld ger
ett prognostiserat utrymme för investeringar på 51,4 mkr.
Målet är därmed uppnått då förbundet har en investeringsvolym på totalt 19,4 mkr
sett under avstämningsperioden.
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INVESTERINGSREDOVISNING

Totalt sett har förbundets alla enheter investerat för
4,5 mkr av budgeterat 5,0 mkr under 2015. Detta är en
nyttjandegrad på 89 % (2014: 92 %).
Investeringar för mediarum på det estetiska programmet,
teknikuppdatetering i Jenny Nyströmsskolans aula,
omorganisation inom el- och energiprogrammet på Lars
Kaggskolan, teknikupprustning på Ölands Gymnasium,
installation av kameraanläggning och inköp av inventarier
till Stagneliusskolans olika salar samt investeringar via
verksamhetsutvecklingsfonden är de huvudsakliga
inköpen. Kostnaderna för investeringar beviljade inom
ramen för verksamhetsutvecklingsfonden redovisas
centralt då kapitaltjänstkostnaderna ska belasta centralt
ansvar framöver. De beviljade medlen avser investeringar
i ergonomiska, flexibla och inspirerande läromiljöer.
Stage4you Academy och Axel Weüdelskolan har
inte nyttjat sitt investeringsutrymme om 0,4 mkr då
verksamheterna inte har haft behovet under året.

FRAMTID OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING

De senaste årens kostymanpassningar på grund av demografiska förändringar och ökad konkurrens i form
av fristående skolor innebär att förbundet slimmat
organisationen vad gäller personal, lokaler och programutbud så långt det är möjligt med bibehållen kvalité.
Utöver nedläggning av några program har elevtapp i
övriga program ställt krav på en förändrad organisation
med sammanslagning av olika inriktningar i samma
klass, ökad samläsning m.m. Utöver de minskade elevkullarna så är en av de nuvarande ekonomiska utmaningarna finansieringen av den trådlösa pedagogiken.
Den trådlösa pedagogiken, Digital kompetens, innebär ett
omfattande uppdrag att utbilda elever genom en förändrad pedagogik och samtidigt ge eleverna moderna
IKT-kunskaper. För gymnasieförbundet är digitaliseringen en nödvändighet för att skolorna ska nå framgång i
att utbilda morgondagens arbetskraft. Inför 2016 har
gymnasieförbundet ett fortsatt 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).
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Måluppfyllelse

MÅLUPPFYLLELSE
Bland de åtta prioriterade områdena finns det 36 delmål. Av dessa har gymnasieförbundet lyckats nå de uppsatta målen för
34 mål (95 %). För målet om grundläggande behörighet till högskolan för de högskoleförberedande programmen saknas det
endast en procentenhet för att förbundet skulle nå målet. Förbundet har inte heller nått målet med ökad närvaro utan nivån
ligger kvar på samma nivå som förra året. Andelen gymnasieelever som erhållit examensbevis har ökat. Inom vuxenutbildningen har även där skett en ökning från förra året av andelen elever som klarar av sina kurser. Skolorna har kommenterat sin
verksamhet på sidorna 28-57.

TABELL MÅLUPPFYLLELSE 2015
MÅL

RESULTAT

ALLA ELEVER SKA NÅ KUNSKAPSMÅLEN
Minst 79 % av eleverna ska erhålla examensbevis.

85 %

Minst 89 % av eleverna på högskoleförberedande program ska ha grundläggande behörighet till
högskola/universitet.

88 %

Minst 18 % av eleverna på yrkesprogram ska ha grundläggande behörighet till högskola/universitet.

21 %

Rektor ska utveckla sitt pedagogiska ledarskap.

Uppnått

Andel studeranden inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska öka. (mål för Jenny Nyströmsskolan och Lars
Kaggskolan)

Uppnått

Öka lärarsamverkan och kollegialt lärande för att utveckla undervisningsmetoderna.

Uppnått

Andel studerande som slutför påbörjade kurser inom grundläggande vuxenutbildning ska vara minst 68 %.

85 %

Andel studerande som slutför påbörjade kurser inom gymnasial vuxenutbildning ska vara minst 63 %.

89 %

Genomsnittligt jämförelsetal för elever med gymnasieexamen ska vara minst 14,1.

14,2

Minst 64 % av alla elever som erhållit examensbevis eller studiebevis ska ha minst betyget E i alla kurser.

66 %

Skillnaden i jämförelsetal mellan kvinnor och män med gymnasieexamen ska minska.
Elevernas totala närvaro ska öka.

Uppnått
Ej uppnått

ELEVEN I CENTRUM - TRYGGHET OCH TRIVSEL
Medelvärdet på påståendet ”som helhet fungerar vår skola bra” ska vara minst 4,7.

5,0

Medelvärdet på påståendet ”på min skola respekterar vi alltid varandra” ska vara minst 4,2.

4,6

Medelvärdet på påståendet ”ordningen på lektionerna har varit...” ska vara minst 4,4.

4,5

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

4,4

Studiehandledning på modersmålet ska öka.

Uppnått

Höj kvaliteten inom introduktionsprogrammen.

Uppnått

Elevernas tillgänglighet till skolhälsovården under terminstid skall öka.

Uppnått

DIGITAL KOMPETENS
Elevers digitala kompetens ska öka.

Uppnått

Utveckla den fysiska skolmiljön för att ge eleverna bättre förutsättningar för sitt lärande.

Uppnått

Lärarnas digitala kompetens ska stärkas.

Uppnått

Rektorers digitala kompetens och förmåga att leda digitaliseringen ska utvecklas.

Uppnått

Följeforskning i samarbete med Linnéuniversitetet ska fortsätta.

Uppnått

EKONOMI I BALANS
Kalmarsunds gymnasieförbunds investeringar ska självfinansieras till 100 % över en rullande femårsperiod.

Uppnått

Andel elever från medlemskommunerna som studerar vid skolorna inom Kalmarsunds gymnasieförbund ska uppgå till
minst 72 %.

78%

Andel av elever på nationella program som fått examens- eller studiebevis inom tre år ska vara minst 77 %.

82 %
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SFI OCH YRKESUTVECKLING
Andel studerande som slutför påbörjade kurser i svenska för invandrare (SFI) ska vara minst 80 %.

82 %

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

82 %

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

Uppnått

Alla SFI-elever skall få näringslivsinformation minst 2h/månad under senare delen av SFI-tiden.

Uppnått

JÄMSTÄLLDHET
Jämställdheten ska öka inom förbundet

Uppnått

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

Uppnått

EN SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND
Antalet forskarutbildade lärare ska öka.

Uppnått

Antalet lektorer inom gymnasieskolan ska öka.

Uppnått

Antalet befattningar som Särskilt Yrkesskickliga Lärare (SYL) ska öka.

Uppnått
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Uppföljning prioriterade målområden - förbundsövergripande

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN
ALLA ELEVER SKA NÅ KUNSKAPSMÅLEN

Minst 79 % av eleverna ska erhålla examensbevis.
En stor andel av eleverna som slutade i juni 2015 har
klarat att få ett examensbevis1. Samtliga skolor nådde
målet, dock är det några enskilda program som inte når
79 %. På dessa program initierar rektorerna flera olika
åtgärder för att öka måluppfyllelsen. Resultatet är en
procentenhet högre än året innan. Kvinnorna på studieförberedande program står för den största ökningen av
andel med gymnasieexamen.
Målet är uppnått 85 % (kvinnor 89 % och män 81 %)
Minst 89 % av eleverna på högskoleförberedande program ska ha grundläggande behörighet till högskola/universitet.
Flera av våra högskoleförberedande program har svårt
att nå detta mål. Gymnasieförbundet ligger väldigt nära
målet men missar det med en enda procentenhet. Värt
att notera är att på naturvetenskapsprogrammet (NA) på
Lars Kaggskolan gick alla ut med grundläggande behörighet.
Målet är inte uppnått 88 % (kvinnor 92 % och män 82 %)
Minst 18 % av eleverna på yrkesprogram ska ha grundläggande behörighet till
högskola/universitet.
Skolorna har genomfört framgångsrika aktiviteter för att
nå en hög måluppfyllelse för detta mål. Sammanlagt har
förbundet ökat med 3 procentenheter sedan förra året,
men skillnaden mellan programmen är stor. För de utbildningar som har svårt att locka eleverna till ett aktivt
val av kurser för behörighet hävdar rektorerna att, det är
en konkurens mellan spetskurser inom yrket och kurser i
allmänna ämnen för behörighet, där ofta yrkeskurserna
drar det längsta strået. Det skiljer från 0 % för det program som har lägst andel behörighet upp till 55 % för
restaurang- och livsmedelsprogrammet på Ölands Gymnasium.
Målet är uppnått 21 % (kvinnor 30 % och män 15 %)
Rektor ska utveckla sitt pedagogiska ledarskap.
Skolorna gör bedömningen att de aktiviteter som rektorerna har deltagit i och initierat under 2015 har medfört att deras förmåga i det pedagogiska ledarskapet har
ökat. Arbetet med de prioriterade målen har blivit mer
tydliga och med bättre kontinuitet. Strukturella förändringar med mötestider för att kunna öka rektors inblick
i verksamheten har genomförts. Utbildningssatsningar
1

För en yrkesexamen ska eleven ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara god
kända. Eleven ska ha godkänt i svenska 1, eller svenska som andraspråk 1,
engelska 5 och matematik 1. Ett krav är också att eleven har godkänt i 400 poäng
av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.
För en högskoleförberedande examen ska eleven ha läst 2 500 poäng varav
2 250 ska vara godkända. Eleven ska ha godkänt i svenska 1, 2 och 3 eller svenska
som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1. Dessutom ska
eleven ha ett godkänt gymnasiearbete. En elev som inte uppnått kraven för
gymnasieexamen får istället ett studiebevis.
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har skett inom området via ledarskapskurs inom ramen
för rektorsprogrammet på universitetsnivå, deltagande i
konferenser riktade mot rektorer samt en för förbundet
gemensam ledarskapsutbildning med coachande metod
i fokus.
Målet är uppnått
Antalet studeranden inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska öka.
Det har under året skett en ökning av gymnasiala lärlingar i förbundet från 7 till 15 elever (4 kvinnor och 11 män).
Det är Lars Kaggskolan och Ölands Gymnasium som står
för ökningen. Skolor som har haft det svårt med att locka
lärlingar ser fram emot den organisationsförändring förbundet genomför till hösten 2016. Då kommer alla nya
lärlingar att samlas under en skola och en rektor.
Målet är uppnått ökat från 7 till 15 elever

Uppföljning prioriterade målområden - förbundsövergripande

Öka lärarsamverkan och kollegialt lärande för att utveckla
undervisningsmetoderna.
När rektorerna tittar tillbaka på 2015 ser de många olika aktiviteter på sina skolenheter som har gjort att det
kollegiala lärandet har ökat. De exempel som ges är bl.a.
att lärarna besöker varandras verksamhet i olika undervisningssituationer, föreläsningar kring temat ”Förbättrat
lärande”, matematiklyftet, projekt kring bedömning för
lärande (BFL), gemensamt arbete kring motivationsskapande metoder, pedagogiska caféer m.m.
Målet är uppnått
Andel studerande som slutför påbörjade kurser inom grundläggande vuxenutbildning ska vara minst 68 %.
Förbundets elever på grundläggande vuxenutbildning
har under året lyckats väl med måluppfyllelsen. Resultatet har ökat från 82 % 2014 till 85 % 2015. Framgångsfaktorer är en levande individuell studieplan och kartläggning där elevernas studier hela tiden anpassas efter
elevens förutsättningar och mål. Ölands Gymnasium har
fått en annan målmedveten elevgrupp inom grundläggande vuxenutbildning i de målmedvetna invandrareleverna med hög måluppfyllelse som följd.
Målet är uppnått 85 %, (kvinnor 86 % och män 84 %)
Andel studerande som slutför påbörjade kurser inom gymnasial vuxenutbildning ska vara minst 63 %.
Graden av de som slutfört påbörjade kurser har ökat
det senaste året med 6 procentenheter. En faktor är att
många studerande kommer för att komplettera för särskild behörighet inför studier på högskola eller universitet med hög motivationen att klara kursen. Skolorna
jobbar intensivt med betygs- och avbrottsanalyser samt

har höga krav på eleverna att vara närvarande och lämna in begärda uppgifter i tid vilket har fått fler elever att
slutföra sina kurser.
Målet är uppnått 89 % (kvinnor 89 % och män 89 %)
Genomsnittligt jämförelsetal för elever med gymnasieexamen ska vara minst 14,1.
Gymnasieförbundet lyckades klara detta mål i år. De aktiviteter som skolorna särskilt framhåller är arbetet med
tidiga insatser för elever som riskerar att inte nå minst
betyg E. Elevhälsateamen (EHT) på skolorna har fått en
mer aktiv roll i detta arbete med identifikation och kartläggning av elevernas svårigheter. EHT tillsammans med
aktiva mentorer/lotsar är en framgångsfaktor.
Målet är uppnått 14,2 (kvinnor 14,4 och män 13,9)
Minst 64 % av alla elever som erhållit examensbevis eller studiebevis ska ha
minst betyget E i alla kurser.
Andel som erhållit examensbevis eller studiebevis är
samma som förra året men det går att konstarera att
männen har lyckats marginellt sämre medan kvinnorna
i samma grad har lyckats bättre. När gymnasieförbundet
jämför sig med riket, i vissa av skolverket utvalda kurser2, är
förbundet några tiondels procentenheter bättre än riket.
Målet är uppnått 66 % (kvinnor 73 % och män 59 %)
Skillnaden i jämförelsetal mellan kvinnor och män med gymnasieexamen
skall minska.
Totalt inom gymnasieförbundet har skillnaden minskat.
2014 var skillnaden 0,9 och 2015 var skillnaden 0,7 poäng. Däremot skiljer sig måluppfyllelsen mycket mellan
olika skolor och program. Skillnaden mellan könen har
både ökat och minskat. Kvinnorna är de som har högst
2

Andel elever med minst betyget E i gymnasiegemensamma kurser samt
Gymnasiearbete
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jämförelsetal, förutom på en utbildning (NA) på Lars
Kaggskolan där männen har högst jämförelsetal.
Målet är uppnått

handling, genusperspektiv, normkritiskt tänkande samt
respekt och tolerans.
Målet är uppnått 4,6 (kvinnor 4,5 och män 4,8)

Elevernas totala närvaro ska öka.
Flera av skolorna beskriver i sina analyser ett antal åtgärder för att främja närvaron, men likväl för andra året
i rad, ligger andelen närvaro still och förbundet når inte
sitt mål med ökad närvaro. Närvaron är oförändrad både
för kvinnor och för män. Gymnasiesärskolan har generellt en hög närvaro. Den största ökningen av närvaron
har estetiska programmet på Stage4you Academy gjort
med 4 procentenheter. Program med hög andel närvaro
är VVS- och fastighetsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet på Lars Kaggskolan med över 90 % närvaro.
Målet är inte uppnått

Medelvärdet på påståendet ”Ordningen på lektionerna har varit …” ska vara
minst 4,2.
Eleverna inom gymnasieförbundet upplever att ordningen i klassrummet är bra. Inom vuxenutbildningen är
eleverna motiverade, mogna och intresserade av att lära
vilket bidrar till studiero. Arbetsklimatet i klassrummet
hänger nära ihop med bemötande och respekt mellan
de som befinner sig i rummet; elever- elever, elever-lärare. Lärarna skapar intresse för kursen och deras engagemang och kunskap i ämnet är också avgörande för elevernas upplevelse.
Målet är uppnått 4,5 (kvinnor 4,5 och män 4,5)

ELEVEN I CENTRUM -TRYGGHET OCH TRIVSEL

Medelvärdet på påståendet ”som helhet fungerar vår skola bra” ska vara minst 4,7.
Förbundets skolor arbetar målmedvetet med elevdemokrati genom olika forum för att elever ska få inflytande i beslutsprocesser. Ett viktigt arbete är skolornas årliga arbete med revidering av ordningsregler. Bra
relation mellan personal och elev är den grundläggande
förutsättningen för att våra elever ska uppleva en trygg
och trivsam skola och något som måste erövras och
byggas kontinuerligt.
Målet är uppnått 5,0 (kvinnor 5,0 och män 5,0)
Medelvärdet på påståendet ”på min skola respekterar vi alltid varandra” ska
vara minst 4,4.
Gymnasieförbundets arbete med likabehandlingsplanen, jämställdhetsplanen och de aktiviteter som är
kopplade till dessa planer bidrar till att elever tycker att
respekten på skolorna är hög. Skolorna arbetar ständigt
med värdegrundsfrågor i det dagliga arbetet. Mentorer/
lotsar och EHT arbetar förebyggande med frågorna ute i
klasserna och i andra forum hela året, vilket möjliggör en
ökad förståelse för skolans värderingar gällande likabe-

ELEVER I BEHOV AV STÖD

Medelvärdet på påståendet “jag får det stöd jag behöver i skolan när jag har
svårigheter i skolan” ska vara minst 4,2.
Förbundets skolor fortsätter arbeta med stöd av specialpedagoger och speciallärare i och utanför klassrummet beroende på elevens behov (olika system på olika
skolor). Gymnasieförbundets satsning på teknikstöd ger
också många elever bra förutsättningar för extra stöd.
Genom att anlägga ett specialpedagogiskt perspektiv på
all undervisning och erbjuda extra anpassningar för våra
elever tror rektorerna att elevernas resultat förbättras
ytterligare. Rektorerna tar en aktiv del i arbetet med elevers
stöd genom bl.a. uppföljning i regelbundna mentorskonferenser/arbetslagsmöten/mitterminskonferenser.
Målet är uppnått 4,4 (kvinnor 4,2 % och män 4,5 %)
Studiehandledning på modersmålet ska öka.
Gymnasieförbundet har under hösten 2015 köpt in inläsningstjänst vilket innebär att alla elever har möjlighet att
lyssna på sina läromedel samtidigt som de kan följa med i
sina tryckta läromedel samt en möjlighet till studiehandledning på modersmål. Det finns ett identifierat behov
av att erbjuda vissa elever studiestöd på modersmål och
inför 2016 har styrelsen förstärkt de ekonomiska förutsättningarna för studiehandledning ytterligare. Eleverna på språkintroduktionen har haft tillgång till studiehandledning på arabiska inom matematiken och en
lärare i arabiska som gjort praktik och stöttat eleverna i
studierna genom deras modersmål.
Målet är uppnått
Höj kvaliteten inom introduktionsprogrammen.
Kvaliteten inom introduktionsprogrammen (IM) har höjts
genom möjligheten till ett ökat antal olika varianter av
individuellt alternativ (IMIND) på olika skolor inom förbundet. Samarbetet mellan förbundets skolenheter har
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stärkts vilket har inneburit att fler elever har fått möjlighet att prova på praktiska inslag via yrkesintroduktionen.
Förbundet har utökat på elevassistentsidan på IM vilket
medfört möjligheter till att arbeta med elevernas motivation på nya sätt.
Målet är uppnått
Elevernas tillgänglighet till skolhälsovården under terminstid skall öka.
Elevhälsan är viktig för en hög kvalitet i skolan och samarbetet mellan skolsköterskor och andra aktörer har ökat
tack vare den riktade satsningen på att erbjuda skolsköterskorna semestertjänst. I och med införandet av
semestertjänst för skolsköterskorna har möjligheten till
bl.a. samplanering inom elevhälsan ökat vilket gett en
ökad effektivisering och i förlängningen ökad tillgänglighet för eleverna.
Målet är uppnått

EKONOMI I BALANS

Se avsnitt under rubriken ”Årets resultat”.

EN SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND
Antalet forskarutbildade lärare ska öka.
Kalmarsunds gymnasieförbund har anställt 3 nya lektorer
under 2015.
Under de senaste åren har gymnasieförbundet avsatt
medel till två doktorander inom ramen för forskarskolor kring yrkesämnenas didaktik. Avsikten med forskarskolan är att stärka den praxisnära didaktiska forskningen kring olika skolämnen. Den övergripande ambitionen är att erbjuda en forskarutbildning av hög kvalitet
som kan utgöra ett nationellt nav för ämnesdidaktisk
kunskapsutveckling inom ämnet. Lärarna har kombinerat
forskarstudierna med att undervisa på deltid. De forskarutbildade lärarna har utöver undervisning spridit ämneskunskaper till andra lärare som gynnar undervisningen.
Medarbetarna blev klara med sina licentiatuppsatser i
didaktik våren 2015 vid Stockholms universitet och är nu
förordnade som lektorer. En ytterligare medarbetare, har
i kombination med sin undervisning i förbundet, avlagt
sin filosofie doktorsexamen vid Linnéuniversitetet; Engelskundervisning i gymnasieskolan för mobilisering av
ungdomars livschanser.
Satsningen ska 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.
Målet är uppnått

Antalet lektorer inom gymnasieskolan skall öka.
Gymnasieförbundet har under året anställt tre nya lektorer (två kvinnor och en man). Många lärare bedriver i högre grad än tidigare undervisning som bygger på medveten koppling till vetenskaplig forskning. Rektorerna ser
en större samverkan mellan lektorat och universitet.
Målet är uppnått
Antalet befattningar som Särskilt Yrkesskickliga Lärare (SYL) skall öka.
Under våren 2015 har gymnasieförbundet utsett 15 lärare till SYL. Det var 46 lärare som ansökte och 23 kallades
till intervju. Av de i år utsedda är 9 kvinnor och 6 män.
Totalt i förbundet finns det 30 SYL. Tillsättandet av SYL har
bidragit till en kvalitetshöjning på skolorna. SYL:arna har
använts i det pedagogiska utvecklingsarbetet på bred
front, till exempel som ledare av lärcirklar, seminarieledare, workshopledare och gruppledare vid kompetensutveckling inom exempelvis betygsättning, digital kompetens och formativ bedömning med specialpedagogiska förtecken. Rektorer kommer framöver att fokusera än
mer på att, genom ett systematiskt och vetenskapligt vis,
observera det som sker i klassrummen och därefter förbättra och förfina de olika lärandeaktiviteter som leder
till goda resultat.
Målet är uppnått
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DIGITAL KOMPETENS

Elevers digitala kompetens ska öka.
I och med att förbundets pedagoger har fortsatt sin utveckling av den digitala kompetensen har rektorer konstaterat att elevernas digitala kompetens också har ökat.
Dessutom anger eleverna själva i enkäter att de uppfattar
det som att deras digitala kompetens har ökat. Förbundet konstaterara att användningen av datorer på högstadiet skiljer sig mycket från skola till skola och detta
medför att elevernas ökning är varierande då deras förkunskaper skiljer sig stort.
Målet är uppnått
Utveckla den fysiska skolmiljön för att ge eleverna bättre förutsättningar för sitt
lärande.
Inom gymnasieförbundet har flera skolor under året
utrustat klassrum så att eleverna har möjlighet till alternativa arbetsställningar och lätt kan skapa olika gruppkonstellationer. I dessa klassrum har även belysning och
färgsättning förändrats för att ge en bra studiemiljö. I
samband med upprustningen har olika personalgrupper
varit delaktiga för att skapa flexibla lärmiljöer som gynnar
alla elevers lärande.
Målet är uppnått
Lärarnas digitala kompetens ska stärkas.
En stor majoritet av lärarna har angett i den senaste
undersökning att deras kompetens har ökat under
de senaste 12 månaderna. Stor andel av kompetensutvecklingstiden används till förkovring i digital
kompetens. Ett stort antal av lärarna använder Google

Classroom och förbundet ser en fortsatt utveckling av
denna applikation i den närmaste framtiden. Rektorer
kommer också under kommande år att fokusera på en
större medvetenhet kring och andvändning av kompensatoriska digitala hjälpmedel. All personal känner idag
inte till i tillräckligt stor utsträckning vad som finns.
Målet är uppnått
Rektorernas digitala kompetens och förmåga att leda digitaliseringen ska utvecklas.
Rektorerna försöker vara en god förebild inför personalen
och använder olika digitala verktyg. De får kontinuerligt
utbildning av IKT-pedagoger samt är med på flera av de
gemensamma utbildningarna inom IKT för att öka sin
kompetens inom området. Under året har rektorerna haft
tillgång till processledning från LIN Education som har
utmanat dem kring frågor om digitaliseringen av skolan.
Skolledningarna har också genomfört SKL:s LIKA1 analys
för att identifiera delar som behöver utvecklas på skolorna. Detta sammantaget ger rektorerna en upplevelse av
att deras digitala kompetens under året har ökat.
Målet är uppnått
Följeforskning i samarbete med Linnéuniversitetet ska fortsätta.
Kalmarsunds gymnasieförbund har anslagit medel till
följeforskning digital kompetens där förbundet har två doktorander som forskar inom IKT kopplat till autenciteten
inom naturvetenskapen. Denna forskning startade upp
i augusti 2013, tillsammans med Linnéuniversitetet;
Institutionen för naturvetenskap i Kalmar samt Institutionen för medieteknik i Växjö. Detta forskningsprojekt är
1
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Ledning, Infrastruktur, Kompetens, Användning, it-tempen för skola och förskola

inriktat på 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. Digitala resurser kräver en
förändring och kunskap om möjligheter och svårigheter
till förändring har därför betydelse för skolutveckling i
stort.
Följeforskningen fotsätter till 2017.
Målet är uppnått

JÄMSTÄLLDHET

Jämställdheten skall öka inom förbundet.
Ett av målen i jämställdhetsplanen är att undervisningen bedrivs, planeras och utvärderas utifrån ett genusmedvetet och normkritiskt perspektiv där frågor kring
genus, jämställdhet, hbtq, jämlikhet och demokrati har
genomslag i det vardagliga arbetet. En av aktiviteterna
för att uppnå målet har varit förbundets deltagande i
prideveckan med det avslutande pridetåget i Kalmar vars
syfte var att synliggöra och utveckla förutsättningar för
homosexuellas, bisexuellas, trans- och queerpersoners
liv för allas lika rätt i samhället.. I samband med detta
uppmanades lärare att i största möjligaste mån integrera
frågorna i undervisningen både under och efter prideveckan.

Rektorerna har arbetat med att implementera gymnasieförbundets jämställdhetsplan på sina skolor. Exempel på
aktiviteter på skolorna med jämställdhet som förtecken
är: genusperspektiv i historiska bilder, konstruera informationsapp om HBTQ, bokläsning med HBTQ-tema,
föreläsning om HTBQ, genusperspektiv i klassrummet,
gruppövningar för att belysa genus, normer och stereotyper, läsprojekt, jämställdhetsprojekt på lotstid, information om jämställdhet i samband med besök på grundskolan i gymnasievalstider.
Målet är uppnått
Premiera goda insatser i förbundets verksamhet som bidragit till en ökad jämställdhet.
Gymnasieförbundet vill stimulera till ett arbetssätt som
förstärker förbundets jämställdhetsarbete genom att årligen dela ut ett jämställdhetspris. 2015 års pristagare är
Anne Hegender, som arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor inom gymnasiesärskolan. Hon integrerar frågor
kring jämlikhet, hbtq, sexualitet och genus i sina kurser,
vilket inte alltid är helt lätt utifrån de speciella behov som
hennes elever ofta har. Det kräver en skicklig pedagog.
Anne håller pedagogiska forum för att inspirera kollegor
med metoder och tips att tänka på i klassrummet och tar
sitt läroplans- och jämställdhetsuppdrag på yttersta allvar.
Målet är uppnått
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SFI OCH YRKESUTVECKLING

Andel studerande som slutför påbörjade kurser i svenska för invandrare (SFI)
ska vara minst 80 %.
Motivationen att lära sig svenska språket är hög hos
merparten av eleverna och de är också medvetna om
att de behöver ha kurs D i SFI med sig för att få jobb etc.
Framgångsfaktorer i arbetet med att få SFI-elever att kliva uppåt i utbildningstrappan är arbetet med den individuella digitala studieplanen som tydligt visar elevens
studieväg. Även ett bra mottagande av studievägledare
och introduktionstester av lärare som placerar eleverna
på rätt studienivå är viktiga faktorer för snabba förflyttningar mellan nivåerna med bra resultat.
Målet är uppnått 96 % (kvinnor 96 % och män 96 %)
Närvaron i SFI-undervisningen för vuxna ska uppgå till minst 80 %.
Elever uppmuntras till språkpraktik och instegsjobb som
ibland gör att eleven missar lektioner. Vård av barn är en
annan orsak till frånvaro. Diskussion med berörda parter
om att hitta lösningar kring skola/praktik/jobb förs.
Målet är uppnått 81 % (kvinnor 81 % och män 81 %)
Flexibiliteten, kvaliteten och individanpassningen inom SFI-undervisningen ska
ytterligare öka.
Svenska för invandrare (SFI) är en central del av integrationspolitiken för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i samhället. Goda kunskaper i det
svenska språket förenklar vid inträde i det svenska arbetslivet.
SFI – undervisningen utgår från den enskilde individens
behov, förutsättningar och tidigare studiebakgrund
från hemlandet. Inom SFI-verksamheten görs det en
individuell kartläggning och målrelaterad studieplanering som påverkar utbildningens utformning. Såväl
flexibiliteten som kvaliteten har stärkts under året och
allt fler elever kombinerar SFI med bl.a. arbete, praktik
och yrkesorientering. På så sätt påskyndas såväl språkinlärningen som möjligheten för individen att etablera
sig på arbetsmarknaden. Under året har förbundet haft
en väl fungerande samverkan mellan olika aktörer och
huvudmän såsom invandrarservice, arbetsförmedlingen
och Socialförvaltningen etc.
Målet är uppnått
Alla SFI-elever skall få näringslivsinformation minst 2h/månad under senare
delen av SFI-tiden.
I Kalmar får eleverna inom Näringslivsspåret, som planerat, information om näringslivets förutsättningar. I Torsås
respektive Borgholm kommer olika aktörer vid olika tidpunkter och informerar: Arbetsförmedlingen, fackliga
organisationer, socialförvaltningen informerar om jobb
inom vård- och omsorg, branschföreträdare.
Målet är uppnått
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PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE
Rutin för patientsäkerhetsarbetet inom Kalmarsunds
gymnasieförbund finns dokumenterad i verksamhetsplan för skolhälsovården. Verksamhetsplanen har reviderats under 2015.
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 14 avvikelserapporter till verksamhetschefen.
Nio av dem är relaterade till det digitala journalsystemet
PMO. Det har varit inloggningsproblem, problem med
funktionen i kringutrustning samt driftsavbrott. Problemen är relaterade till serversupporten. En ny upphandling av serverdrift är genomförd med tydlig kravspecifikation. Barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar kommun
är systemägare och ansvarar för implementeringen. Fyra
avvikelser handlar om att det inte går att få ut journaler
på rekvisition från Torsås kommun. Efter kontakt med biträdande rektor på Torskolan är problemet undanröjt. En
avvikelse handlar om scannad journal på fel elev. Rättelse
gjordes omgående samt rutin införs för att undvika att
problemet upprepas. 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. Flyktinghälsan och smittskyddet har haft hög
belastning under året vilket innebär att förbundet har
fått ändra rutinerna i samband med vaccinationer. Det
innebär att skolsköterskan gör tidiga hälsosamtal, med
hjälp av tolk, där information om vaccinationsstatus
fastställs och vaccinationsordination görs av skolläkare.

Rutiner för säker hantering finns och följs. Alla vaccinationer dokumenteras i PMO och Inera. Samtliga elever
inom fordons- och transportprogrammet och bygg- och
anläggningsprogrammet/måleri har genomgått spirometriundersökning och obligatorisk läkarbedömning.
Eleverna inom vård- och omsorgsprogrammet och barnoch fritidsprogrammet är, enligt rekommendation från
socialstyrelsen och krav från Kalmar kommun, screenade
för tuberkulos inför praktik 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 barnhabilitering, barn som far illa, barnkonventionen, journalgranskning kollegialt, ortopedi, språkstimulerande arbetssätt. Nätverket har fått information
från Socialförvaltningen om sociala insatsgruppen (SIG)
och av Barn- och ungdomshälsan om den nyetablerade primärvården inom psykisk hälsa. Samtliga skolsköterskor har genomgått en två dagars utbildning i
”Första hjälpen till psykisk hälsa” enligt modell MHFA som är framtagen och kvalitetssäkrad av Karolinska institutet. 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
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Personalförhållanden

PERSONALFÖRHÅLLANDEN
ANTAL ANSTÄLLDA

Antalet månadsavlönade (tillsvidareanställda och visstidsanställda) medarbetare inom Kalmarsunds gymnasieförbund uppgick vid årsskiftet till 552 personer, vilket var
en ökning med 1 person jämfört med föregående år.
Antalet tillsvidareanställda i Kalmarsunds gymnasieförbund minskade med 5 medarbetare under 2015 och
var vid årsskiftet 489 personer. Omräknat till heltidsanställningar, som beräknas utifrån summerad sysselsättningsgrad upp till heltid, motsvarade tillsvidareanställningarna 472,1 årsarbeten vilket var en minskning
med 3,1 årsarbeten jämfört med 2014. Av gymnasieförbundets tillsvidareanställda är 63,6 procent kvinnor, vilket innebär en minskad andel sedan 2014 med
0,8 procentenheter.
Antalet personer som var anställda på en tidbegränsad
anställning med månadslön vid årsskiftet ökade med 6
personer jämfört med 2014 och hamnade på 63 medarbetare. Tidsbegränsade anställningar med månadslön
omräknat till heltidstjänster ökade med 4,5 årsarbeten
och blev 50,6 årsarbeten.
Utöver de ordinarie anställda har gymnasieförbundet
timavlönad personal. Totalt anlitades timvikarier motsvarande 24 706 timmar. Vid omräkning till årsarbeten nyttjades timvikarier motsvarande 12,5 årsarbeten,
vilket är en ökning med 0,4 årsarbeten jämfört med
föregående år.
Den genomsnittliga sysselsätningsgraden inom
gymnasieförbundet ökade för kvinnorna och var oförändrad för männen. Kvinnornas hamnade på 96,1 procent (ökning med 0,6 procentenheter) och männens var
97,3 procent. Sysselsättningsgraden totalt var 96,5 procent, vilket var en ökning med knappt en halv procentenhet jämfört med 2014.
Medelåldern bland gymnasieförbundets tillsvidareanställda var vid årsskiftet 48,2 år, vilket är en ytterst
liten minskning sedan 2014. De kvinnliga och manliga
medarbetarna inom Kalmarsunds gymnasieförbund är i
genomsnitt ungefär samma ålder (48,2 år/48,3 år).

Åldersstruktur

Antalet tillsvidareanställda inom respektive åldersgrupp
har det skett en liten förändring jämfört med 2014.
Majoriteten befinner sig i åldersgruppen 30-49 år (50,4
procent). Medarbetare under 29 år utgör 2,0 procent av
gymnasieförbundets tillsvidareanställda. Inom gruppen
61-65 år återfinns 12,9 procent och 0,2 procent finns i
gruppen 65+.
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Könsfördelningen är 2,6 procent kvinnor och 1,1 procent
män i den yngsta åldersgruppen, vilket följer gymnasieförbundets könsfördelning totalt (63,6 procent kvinnor
och 36,4 procent män). Störst andel kvinnor finns i åldersgruppen 40-49 år och motsvarande för männen återfinns
i åldersgruppen 50-59 år, vilket innebär 31,8 procent
respektive 36,5 procent per åldersgrupp.

PERSONALOMSÄTTNING

Personalomsättning i sig behöver inte vara något
negativt eftersom det också är en förutsättning för att såväl gymnasieförbundet som individen ska ha möjlighet
att utvecklas. Intern rörlighet ger personalen möjlighet
att gå in på nya tjänster och pröva nya arbetsuppgifter.
Personalomsättningen för 2015 var 6,4 procent och är en
ökning med 1,7 procentenheter sedan 2014. Vad gäller
procentuella fördelningen av avgångsorsaker har störst
förändringar skett inom avgångsorsak ”på egen begäran”
medan pensionsavgångar var oförändrade sedan föregående år. Under 2015 berodde 2,6 procent av avgångarna
på pension och 3,8 procent på egen begäran.
Det finns vissa yrkeskategorier som Kalmarsunds
gymnasieförbund likväl som övriga kommuner fortfarande har svårt att finna, som exempelvis lärare i svenska som andraspråk, lärare i vård och omsorg, lärare i matematik, speciallärare/ specialpedagog, lärare i svenska och
engelska.
Under 2015 har 74 tjänster annonserats ut. De flesta ansökningarna var inlämnade av kvinnor.

Pensionsavgångar

Pensionsåldern är rörlig mellan 61 och 67 år. Inom kommande femårsperiod 2016-2020, förväntas 67 anställda
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ningar SFI, SV/SO, särskola, omvårdnad. Utöver definierade yrkeskategorier är det även rektorer, skolsköterskor,
studie- och yrkesvägledare och skolkuratorer som kommer att gå i pension de kommande åren.

SJUKFRÅNVARO

De senaste åren har sjukfrånvaron ökat inom gymnasieförbundet vilket har visat på samma trend som gäller för
hela riket men 2015 har det skett en positiv förändring i
sjukfrånvaron hos personalen inom gymnasieförbundet.
Den totala sjukfrånvaron för gymnasieförbundets medarbetare under 2015 var 3,64 procent i jämförelse med
4,03 procent år 2014, vilket visar på en minskning
med 0,39 procentenheter. Liksom föregående år har de
kvinnliga medarbetarna generellt sett högre frånvaro
än de manliga, 4,45 procent jämfört med 2,23. Det innebär en minskning med 0,65 procentenheter för kvinnor
respektive en liten ökning med 0,08 procentenheter för
män.
Sjukfrånvaron för medarbetarna inom åldersgruppen
29 år eller yngre har ökat. Kvinnor över 50 år har fortsatt
högst sjukfrånvaro men det är bland kvinnor under 29 år
som sjukfrånvaron ökat mest, från 2,73 procent till 4,98
procent.
att gå i pension, om de väljer att gå i pension det året de
blir 65 år. Under 2015 var det 6 personer som arbetade
kvar efter fyllda 65 år.
De yrkeskategorier de flesta kommande pensionsavgångarna finns, fram till 2020, är lärare med olika inrikt-

Andelen sjuka i 60 dagar eller mer är ett nyckeltal kopplat till långtidssjukskrivning som arbetsgivaren enligt lag
ska redovisa. Andelen långtidssjukskrivna över 60 dagar
minskade med 6,38 procentenheter till totalt 41,76 procent. Kvinnorna minskade 4,19 procentenheter till 45,27
procent och männen minskade med 13,17 procentenheter till 29,48 procent jämfört med 2014.

SJUKFRÅNVARO
REDOVISNING AV SJUKFRÅNVARO ENLIGT LAGEN OM KOMMUNAL REDOVISNING

NYCKELTAL

I FÖRHÅLLANDE TILL...

1. Totalt sjukfrånvaro

sammanlagd tillgänglig arbetstid

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

total sjukfrånvarotid

3. Summa sjukfrånvarotid för
kvinnor

RIKSNIVÅ
MEDELVÄRDE
2013
2014

2015

2014

3,64 %

4,03 %

3,59 %

6,3 %

41,76 %

48,14 %

45,13 %

47,0 %

sammanlagd tillgänglig arbetstid
för kvinnor

4,45 %

5,10 %

4,34 %

6,9 %

4. Summa sjukfrånvarotid för män

sammanlagd tillgänglig arbetstid
för män

2,23 %

2,15 %

2, 31%

4,0 %

5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre

sammanlagd tillgänglig arbetstid i
åldersgrupp 29 år och yngre

3,68 %

2,51 %

0,87 %

4,9 %

6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år

sammanlagd tillgänglig arbetstid i
åldersgruppen 30-49 år

2,97 %

3,30 %

3,05 %

6,0 %

7. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre

sammanlagd tillgänglig arbetstid i
åldersgruppen 50 år eller äldre

4,34 %

4,86 %

4,34%

7,0 %
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Alla kommuner ska rapportera statistik för den totala
sjukfrånvaron i procent till SKL (Sveriges kommuner och
landsting). Medelvärdet för landets kommuner var 6,3
procent för den totala frånvaron, 6,9 procent för kvinnorna och 4,0 procent för männen. I jämförelse med övriga
kommuner ligger Kalmarsunds gymnasieförbund 2,7
procentenheter under medelvärdet vad gäller den totala
frånvaron. Det ligger på 2,5 procentenheter bland kvinnorna och 1,8 procentenheter lägre än medelvärde för
männen.

Redovisning av sjukfrånvaro enligt lagen om kommunal
redovisning

I den lagreglerade obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen 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

Friskvårdsarbete

I syfte att ha en frisk och hälsosam personal, subventionerar Kalmarsunds gymnasieförbund bland annat friskvårdsbidrag med 1 000 kronor per anställd och år. Friskvårdsbidraget kan användas till valfri friskvårdsaktivitet,
som inom ramen för vad som enligt gällande skattelagsstiftning är tillåtet för arbetsgivaren att erbjuda som skattefri förmån. Av gymnasieförbundets månadsavlönade har
137 personer (25 procent) nyttjat denna förmån år 2015.
Anställda inom Kalmarsunds gymnasieförbund är
automatiskt medlemmar i Aktiv Liv (tidigare Aktiv Fritid).
Aktiv Liv verkar för anställdas livskvalitet inom Kalmar
kommun, dotterbolag och förbundet genom möjligheter
till aktiviteter inom motion, friluftsliv, kultur och idrott.
Representanter från olika förvaltningar inom Kalmar
kommun, dotterbolag och förbundet arbetar med Aktiv
Liv i ett friskvårdsnätverk. Representanterna lyssnar av
önskemål om aktiviteter, arrangerar aktiviteter och sprider information på respektive arbetsplats om aktiviteter
som riktar sig till alla anställda.

Kalmarsunds gymnasieförbund arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) utifrån förbundsspecifika
rutiner. För att främja det goda samarbetet och utveckla
arbetsmiljöarbetet har Kalmarsunds gymnasieförbund
fastställt en organisation för skyddsombud. Organisationen är framtagen i en partsammansatt grupp och träder i
kraft hösten 2015. Implementering av den nya organisationen genomfördes på en utbildningsdag med utbildningsledare från Lärarnas Riksförbund,

Systematiskt arbetsmiljöarbete

I augusti genomfördes en arbetsmiljöutbildning för
chefer/rektorer och skyddsombud, fackliga representanter för att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Varje skola har en genomgång utifrån arbetsplatsens
enkätresultat och tar fram en handlingsplan vid behov.
Handlingsplanerna behandlas i respektive samverkansgrupp som presenteras vid centrala skyddskommittén.

Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll
har tydliga paralleller med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.
Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa väl fungerande rutiner och för att se till att verksamheten lever
upp till miljöbalkens grundläggande krav på hänsyn till
hälsa och miljö. Miljöarbetet ska som arbetsmiljöarbetet bedrivas på ett systematiskt sätt och dokumenteras.
En övergripande checklista för egenkontrollen inom
gymnasieförbundet är framtagen i samarbete med hälsoskyddsinspektörerna i Kalmar kommun och som blev
implementerad i verksamheterna under hösten 2015.
I juni 2015 genomfördes en uppföljning av föregående
års miljöinspektioner på skolorna där resultatet var positivt. Nya miljöinspektioner genomfördes under hösten
2015.
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Varje år genomförs en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Uppföljningen sker genom en webbenkät till
gymnasieförbundets arbetsplatser som besvaras gemensamt av chefer, rektorer, skyddsombud och medarbetare
med tilldelad arbetsmiljöuppgift. Webbenkäten innehåller frågor med direkt koppling till Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1.

Resultatet av uppföljningen 2015 är under bearbetning
och kommer att redovisas vid den centrala skyddskommittén i mars månad 2016.

Medarbetarenkät

Kalmarsunds gymnasieförbund har beslutat att vara
med i Kalmar kommuns direktupphandling gällande
deras medarbetarenkät. En medarbetarenkät ska ha fokus
på upplevelsen av arbetet, arbetsplatsen samt hälsa
kopplat till arbetet. Resultatet ska utgöra en viktig informationskälla i gymnasieförbundets strävan att skapa en
hälsofrämjande arbetsmiljö och ska mot denna bakgrund
ingå som en del i den årliga uppföljningen av arbetsmiljö,
likabehandling och samverkan.
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Arbetsskador

Arbetsgivaren är skyldig att utreda orsakerna till olyckor,
sjukdomar och allvarliga tillbud i arbetet. Därför är det
viktigt att systematiskt undersöka vilka arbetsskador och
tillbud som anmäls, vad som ska åtgärdas och hur arbetsgivare kan förebygga att andra personer inte drabbas.
Kalmarsunds gymnasieförbund kommer i samarbete med
Kalmar kommun att implementera ett webbaserat system
för rapportering av tillbud under 2016, vilket ska förbättra gymnasieförbundets statistik kring tillbud. Systemet
kommer i ett senare skede även inkludera arbetsskadeanmälan.
Under året rapporterades 21 arbetsskador vilket är en
ökning jämfört med föregående år då 8 arbetsskador anmäldes. Merparten av de anmälda arbetsskadorna kommer från gymnasieförbundets elever.
Antalet rapporterade arbetsskador har ökat sedan föregående årsredovisning.
Under 2015 rapporterades 21 arbetsskador och 10 tillbud
inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Den grupp som
står för medparten av de anmälda tillbuden och arbetsskadorna var eleverna. De vanligaste orsakerna till anmälning arbetsskada/tillbud var i samband med idrott men
även skärskador, fallolyckor samt oro/aggressivitet i korridorer och matsal.

Försäkringskassan

jande arbetet kan allt ingå som syftar till att understödja eller verka för att personalen ska må bra. Kommunhälsan har under året genomfört hälsosamtal på ett antal
arbetsplatser inom gymnasieförbundet.
Totalt har 709 timmar nyttjats under 2015 och är en
höjning av nyttjandegraden med 235 timmar sedan
2014. Den största ökningen är inom främjande insatser
(individuella hälsosamtal, konsultation, medicinsk kontroll) som har ökat med 25,2 procentenheter till 65,3
procent från föregående år. Medan förebyggande 28,8
procent (41,1 procent för 2014) (grupputveckling, informationsträffar, hjärt- och lungräddning) och 5,8 procent
(18,8 procent för 2014) av rehabiliterande karaktär har
minskat kraftigt.

Försäkringskassan ser i samtliga ohälsomått (sjukersättning, rehabersättning, sjukpenning och aktivitetsersättning) en utveckling mot ökad sjukfrånvaro som har tilltagit
i styrka. Även i Europa ökar sjukfrånvaron och Sverige befinner sig strax under genomsnittet. Ohälsotalen i Kalmar
län är 32,2 dagar sjukersättning per person och år i jämförelse med 28,0 i riket.

Sammanlagt har 198 personer besökt kommunhälsan.
Det är fortfarande övervägande kvinnor, 122 stycken,
vilket motsvarar 62 procent som besöker kommunhälsan. I jämförelse med 2014 är det en minskning med
10 procent (72 procent för 2014) medan antalet män, 76
stycken, har ökat med 10 procent (38 procent för 2014).

Inflödet av nya sjukfall fortsätter att öka. För båda könen är
det anställda med sjuklön som driver utvecklingen.

Kalmarsundsregionens arbetsgivarring

För anställda i riket finns flest pågående sjukfall i de
kortare sjukfallslängderna upp till 90 dagar. Ungefär
hälften av de pågående sjukfallen för kvinnor är inom en
psykisk diagnos följt av rörelseorganens sjukdomar som utgör drygt 20 procent. Bland män är det fortfarande rörelseorganens sjukdomar som är störst men psykiska diagnoser
kommer på andra plats.

Som medlem i föreningen Kalmarsundsregionens arbetsgivarring har Kalmarsunds gymnasieförbund rätt att ta del
av föreningens samtliga aktiviteter såsom nätverksträffar,
kompetensträffar, arbetet med rehabilitering och övertalighet m.m. I medlemsavgiften ingår ett begränsat antal
ärendepoäng beräknat på antalet anställda i gymnasieförbundet. Dessa ärendepoäng växlas in under medlemsåret mot individtjänster.

I Kalmar län har pågående sjukfall under 2015 ökat med
186 fall till 4 618 i jämförelse med föregående år. Kalmar
har 1 214 pågående sjukfall.

Under 2015 har endast 2 personer (kvinnor) nyttjat arbetsgivarringens tjänster vad gäller reflekterande samtal och
HR-nätverk.

Kommunhälsan

Varje år arrangerar arbetsgivarringen en personaldag för
både medlemmar och externa personer. Personaldagen
2015 hade som tema: Att leda i förändring.

Samarbetet under 2015 har präglats av fortsatt fokus på
främjande och förebyggande insatser. I det hälsofräm-
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PERSONALMÅTT
ÖVERSIKT
ANTAL ANSTÄLLDA
Årsarbetare totalt
Månadsavlönade
Andel kvinnor och män av
månadsavlönade
Tillsvidareanställda
Andel kvinnor och män av
tillsvidareanställda

2015
TOTALT KVINNOR
522,7

TOTALT
520

332

195,3

MÄN
188

2013
TOTALT KVINNOR
536

341

MÄN
195

552

348

204

551

352

199

568

361

207

100 %

63,0 %

37,0 %

89,7 %

90,3 %

88,4 %

100 %

63,6 %

36,4 %

489

311

178

494

318

176

512

326

186

100 %

63,6 %

36,4 %

100 %

64,4 %

35,6 %

100 %

63,7 %

36,3 %

63

37

26

57

34

23

56

35

21

100 %

58,7 %

41,3 %

100 %

59,6 %

40,4 %

100 %

62,5 %

37,5 %

24 706

16 231

8 475

23 874

14 885

8 988

26 079

17 014

9 066

12,5

8,2

4,3

12,1

7,6

4,5

13,2

8,6

4,6

48,2

48,2

48,3

48,5

48,6

48,3

48,2

48,2

48,1

96,5 %

96,1 %

97,3 %

96,2 %

95,5 %

97,3 %

95,8 %

95,8 %

95,8 %

1,9 %

0,6 %

2,2 %

2,1 %

2,2 %

Visstidsanställda
Andel kvinnor och män av
visstidsanställda

327,4

MÄN

2014
KVINNOR

TIMAVLÖNADE
Arbetade timmar
Antal timmar omräknat till
årsarbetare

MEDELÅLDER
Tillsvidareanställda

SYSSELSÄTTNINGSGRAD
Genomsnittlig syssels.grad

ÅLDERSSTRUKTUR I PROCENTUELL ANDEL TILLSVIDAREANSTÄLLDA
Ålder
<29

2,0 %

2,6 %

1,1 %

1,4 %

30-49

50,4 %

52,1 %

47,2 %

49,4 %

49,1 %

50,0%

49,4 %

49,7 %

48,9 %

50-67

47,6 %

45,3 %

51,7 %

49,2 %

49,1 %

49,4 %

48,4 %

48,2 %

48,9 %

5

5

1

5

PENSION
Tillsvidareanställda 65-åringar

6

1

4

4

1

2,9 %

2,7 %

PERSONALOMSÄTTNING
inkl. egen begäran o pension

6,4 %

7,8 %

3,9 %

4,7 %

3,6 %

1,1 %

5,6 %

egen begäran

3,8 %

4,4 %

2,8 %

2,0 %

1,8 %

0,2 %

2,7 %

1,1 %

1,6 %

pension

2,6 %

2,2 %

0,4 %

2,6 %

1,8 %

0,8 %

2,9 %

1,7 %

1,2 %

Antal externt annonserade
tjänster

74
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45

32

Elevernas försthands val/Organisation

ELEVERNAS FÖRSTAHANDSVAL/ORGANISATION
EXKL GYMNASIESÄRSKOLAN OCH INTRODUKTIONSPROGRAMMEN
PROGRAM LÄSÅR 2015/2016

ORGANISATION

BEHÖRIGA ANTAGNA
1-A
EFTER
HANDSVAL RESERVANT.

Barn- och fritidsprogrammet, JN

60

58

62

Barn- och fritidsprogrammet, pedagogiskt arbete, lärling, JN

2

1

1

Bygg- och anläggningsprogrammet, LK

52

45

47

Bygg- och anläggningsprogrammet, husbyggnad, lärling, LK

2

4

3

Bygg- och anläggningsprogrammet, måleri, lärling, LK

2

0

0

El- och energiprogrammet, LK

66

73

76

El- och energiprogrammet, elteknik, lärling, LK

2

0

0

Ekonomiprogrammet, ST

90

89

96

Estetiska programmet, bild och formgivning, JN

28

21

20

Estetiska programmet, dans, JN

8

5

5

Estetiska programmet, estetik och media, JN

32

19

19

Estetiska programmet, estetik och media, S4Y

8

1

0

Estetiska programmet, musik, JN

14

11

12

Estetiska programmet, musik, riksrekryterande spetsutbildning, S4Y

16

13

16

Estetiska programmet, musik, S4Y

16

5

6

Estetiska programmet, teater, JN

10

9

10

Fordons- och transportprogrammet, LK

12

22

16

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

6

0

0

Handels- och administrationsprogrammet, ST

26

18

23

Handels- och administrationsprogrammet, handel och service, lärling, ST

2

1

1

Hotell- och turismprogrammet, JN

26

18

23

Hotell- och turismprogrammet, hotell och konferens, lärling JN

2

0

0

Hotell- och turismprogrammet, ÖG

2

0

0

Hotell- och turismprogrammet, hotell och konferens, ÖG

4

2

3

Hotell- och turismprogrammet, turism och resor, ÖG

4

0

0

Hantverksprogrammet, frisör, LK

16

16

16

Hantverksprogrammet, hår- och makeupstylist, S4Y

14

5

10

Naturvetenskapsprogrammet, JN

32

41

49

Naturvetenskapsprogrammet, LK

90

94

89

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, JN

43

25

33

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

2

2

2

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

2

1

1

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, kök och servering, lärling JN

2

0

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, ÖG

26

2

5

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

2

0

0

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

2

1

1

Samhällsvetenskapsprogrammet, ST

234

175

177

Teknikprogrammet, LK

120

96

96

VVS- och fastighetsprogrammet, LK

14

7

9

Vård- och omsorgsprogrammet, JN

34

28

30

1 125

908

957

1 033

879

912
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER FRÅN VÅRA
SKOLOR/ENHETER 2015
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Verksamhetsberättelser - Skolområde 1

SKOLOMRÅDE 1
JENNY NYSTRÖMSSKOLAN

Jenny Nyströmsskolan erbjuder en blandning av
yrkes- och högskoleförberedande gymnasieprogram och
gymnasiesärskola. Skolan består av sex stycken skolenheter som leds av en rektor vardera. Under 2015 har
Jenny Nyströmsskolan bedrivit undervisning på barnoch fritidsprogrammet, estetiska programmet, hantverksprogrammet, hotell- och turismprogrammet, introduktionsprogram,
naturvetenskapsprogrammet,
restaurang- och livsmedelsprogrammet samt vård- och
omsorgsprogrammet. Under 2015 har också ett antal
vuxenutbildningar startats.
På Jenny Nyströmsskolan fanns under 2015 ca 987 elever
på skolan. 740 elever studerar ett nationellt gymnasieprogram, 88 elever på gymnasiesärskolan och drygt 113
elever på introduktionsprogrammen. Utöver tillkommer
studerande på vuxenutbildningar inom restaurang- och
livsmedelsprogrammet samt hantverksprogrammet inriktning textil design.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

Alla elever ska nå kunskapsmålen
Ett gediget och kompetent arbete av den pedagogiska personalen i samverkan med elevhälsan och SYV på
skolan, när det behövs, har gett bra resultat för nästan
alla av Jenny Nyströmsskolans elever. På arbetslagsmöten tas det upp hur betygsresultaten ser ut för varje
elev och kurs för att identifiera om skolan behöver göra
några extra satsningar eller förändringar. Uppföljning
och utvärdering av studieresultaten sker vid läsårsslut när
skolan analyserar resultat för åk 3 eleverna. Skolan arbetar
vidare med att tidigt fånga upp elever som är i behov av
särskilt stöd och extra anpassning. Flera av programlagen
har också under året arbetat aktivt för att stärka samtliga

ämnens koppling till programmens yrkesutgång. Skolledningen har i skolans utvecklingsplan tydligare pekat
på det formativa arbetssättets fördelar i enlighet med
aktuella forskningsresultat. Framöver kommer eleverna
att få arbeta med vetenskapliga texter med skolans lektor.
Eleverna på yrkesprogrammen som fått examensbevis
har behörighet till vidare studier på yrkeshögskolan, men
majoriteten saknar grundläggande behörighet till universitet och högskola. Skolan arbetar aktivt för att få eleverna öppna för ett livslångt lärande och att de ska göra
ett medvetet val mellan spjutspetskurser inom yrket och
högskolebehörighet i de fall de inte vill läsa båda delarna.
Ett arbete har initierats med en helhetsplan för elevens
tre år för att tydliggöra vilka val eleven står inför och
vad det får för konsekvenser. Sett till antalet elever som
studerar vidare indikerar det att skollagens intention
om att stimulera elever till livslångt lärande ofta uppnås.
Vidare har skolan i stort avsatt resurser för “klara-av-kurser”
som stöttar upp elever i svenska, matematik och engelska
där många har låga resultat.
Rektors pedagogiska ledarskap är en ständigt aktuell
fråga på ledningsgruppsmöten och rektorerna utvecklar
det samlade ledarskapet bl.a. via kollegial samverkan. Utbildningssatsningar har skett inom området via ledarskapskurs inom ramen för rektorsprogrammet på universitetsnivå, deltagande i konferenser riktade mot rektorer samt en
för förbundet gemensam ledarskapsutbildning med coachande metod i fokus. Michael Fullhan1 menar att framgångs1

Kanadensisk pedagogisk forskare och tidigare dekanus vid Ontario
Institute for Studies in Education (OISE). Han är känd för sin kunskap
om utbildningsreformer, och har konsulterats av lärargrupper, forskningsinstitut och regeringar. Se hans kommentarer till
McKinseyrapporten 2010.
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faktorer bakom en rektors pedagogiska ledarskap är att
arbeta genom att: leda fler pedagoger åt gången genom
att skapa och delta i grupper med kollegialt lärande, skapa nätverk med andra skolor och skolledare och säkerställa vilka intentioner lärarna har och att de faktiskt får
avsedd effekt. Detta arbetssätt har använts när skolan har
utformat utvecklingsplanen. Personal har uttryckt uppskattning över att skolledningen och skolan detta läsår
mer än någonsin arbetat med pedagogiska frågor.
Antalet studeranden inom den gymnasiala lärlingsutbildningen har inte ökat så som skolan och gymnasieförbundet önskat. Flertalet av de elever som kommer in
som lärlingar är osäkra på var de egentligen valt och vill
tillhöra en “gemenskap”, varför de ofta väljer spår för att
bli en del av övriga klassen. Inrättandet av det planerade
sammanhållna lärlingscentrat inom förbundet kommer
att ge förutsättningar för att öka antalet lärlingar.
Skolan har under innevarande år fortsatt att arbeta med
sin utvecklingsplan både genom att ta in åsikter inifrån
(lärare och IKT-pedagog) och utifrån (framför allt i dialog
med Per Kornhall2 och Tomas Krogsmark3 ). På detta sätt
har skolan kunnat möta både flera av de politiska budgetmålen på årsbasis och samtidigt som skolan har stärkt
arbetet för att höja personalens kompetens och skolans
resultat på lång sikt. Målet har varit att skapa en lärande organisation både för elever och för personal utifrån
ledorden förbättrat lärande. De senare arbetar alltmer utifrån
vetenskaplig metod och har börjat röra sig från kollegialt
samarbete till att övergå i kollegialt lärande.
I skolans utvecklingsplan har det under flera år prioriterats att arbeta strukturerat med kollegialt lärande via
olika konstellationer. Dessa grupper har sedan kontinuerligt under läsåret fått tid för möten och haft tydliga/
specifika pedagogiska och didaktiska frågor att diskutera. Dessa samtal ger lärarna konkreta metoder för att
stötta eleverna att nå målen i kurserna. Jenny Nyströmsskolan har också ett flertal tillfällen där lärare mellan gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samverkar genom att
besöka varandras verksamhet i olika undervisningssituationer men även planera och genomföra internationella
utbyten. Flera pedagoger använder också det utökade
kollegiet genom att delta i grupper via exempelvis Facebook och Twitter och på det sättet utveckla och diskutera
pedagogiska idéer, diskutera och jämföra betygskriterier
vilket ytterligare gynnar arbetet med en likvärdig skola
och betygssättning. Betygsdiskussionen följs upp på
program- och ämneslagstid där resultat och möjligheter
2

3

Författare, debattör, skolutvecklare f.d. undervisningsråd på Skolverket och kommunal skolutvecklare. Med-lem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och svensk representant i Europeiska
kommissionens nätverk av oberoende skolexperter.
Professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan för lärande och
kommunikation i Jönköping och legitimerad lärare.
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att förbättra dessa diskuteras och kommer att fortgå hela
läsåret 2015/2016.
Skolan arbetar på flera fronter på att öka elevernas närvaro.
Mentor ska arbeta mer medvetet för att skapa en relation
till sina elever och förståelse för deras hela studiesituation.
Skolledningen konstaterar att det är en begränsad grupp
elever som står för en stor del av frånvaron. På introduktionsprogrammen blir flera av eleverna kallade till olika
möten under skoltid vilket påverkar närvaron negativt.
Eleverna på gymnasiesärskolan har hög närvaro generellt.
På det individuella programmet finns i princip ingen olovlig frånvaro. Det som emellanåt händer och avspeglar sig i
statistiken är att vissa av skolans elever är svårt funktionsnedsatta och även har fysiologiska sjukdomsbilder vilket
ibland medför långa vårdtider och sjukfrånvaro.
I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skrift Vända
frånvaro till närvaro framhålls goda relationer med elever och
vårdnadshavare, samt tidiga insatser som de viktigaste
framgångsfaktorerna. Skolsköterskor, kuratorer och studie och yrkesvägledare har fått i uppdrag att utifrån sina
professioner aktivt hitta strategier och arbetsformer för
att i samarbete med lärarna möta SKL:s rekommendationer för att öka elevernas närvaro i skolan. Redovisning av
uppdraget kommer att ske under vårterminen.
Eleven i centrum – trygghet och trivsel
Jenny Nyströmsskolan arbetar ständigt med värdegrundsfrågor och håller likabehandlingsplanen högst
levande i det dagliga arbetet genom olika forum såsom
klassråd, skolkonferens, elevskyddsombud och trygghetsgrupp. Trygghetsgruppen med vuxenrepresentanter
från alla program, skolans kuratorer, och elever arbetar
aktivt med frågor som rör trygghet och trivsel. Eleverna
upplever en stor trygghet och trivsel på skolan enligt de
enkätundersökningar som görs. De gånger det har varit
oroligt i Gallerian har skolledningen och annan personal
varit mer synliga där. Skolan har vid några tillfällen tagit
hjälp av vaktbolag.
När skolan frågar eleverna vad som är bra med Jenny
Nyströmsskolan återkommer många ofta till att här
får eleverna vara den de är. En annan faktor som bidrar
till detta är en ständig uppmärksamhet från de vuxna i
skolan som inte tvekar att reagera om de hör att elever
inte uppträder på ett respektfullt sätt mot varandra.
Skolan arbetar ständigt med förbättring och utveckling
inom alla områden. Några exempel är att köpa in en
mobilapp så att eleverna lätt kan se sina scheman i
mobilerna, förbättra och förnya utrustning i salarna, öka
tillgängligheten till elevhälsan och naturligtvis i diskussion med eleverna lyssna på deras åsikter och utveckla

oss. Skolledningen har ett helhetstänk som engagerar
lärare och tar med eleverna i beslutsprocesser. Skolan
har arbetat målmedvetet med integration. Trygghetsgruppen har arbetat aktivt med både föreläsningar och
frågeställningar i klasserna kring frågan.
Inom gymnasiesärskolan betonas särskilt den individuella
eleven och hens förutsättningar och försöker skapa en så
optimal utbildningssituation som möjligt, syftande till ett
meningsfullt och rikt vuxenliv. Skolformen inbegriper en
bredd, mångfald och flexibilitet som sätter den enskilde
eleven i fokus på ett konkret och påtagligt sätt. Relationen
mellan personal och elev är den grundläggande förutsättningen för att skolans elever ska uppleva en trygg och
trivsam skola och något som måste erövras och byggas
kontinuerligt.
Det estetiska programmet arbetar mycket med att utveckla elevernas självförtroende, självkänsla och förmåga
att stötta varandras utveckling eftersom det är en viktig
del i skapande av konserter, dansuppvisningar, teaterpjäser, publikationer eller ordna konstutställningar. Detta
gör att eleverna lär sig att det är bra med olikheter och
att alla kan bidra på sitt sätt vilket är viktigt för helheten.
Elever i behov av stöd
Flertalet elever på Jenny Nyströmsskolan tycker att de
får det stöd de behöver när de har svårigheter i skolan.
På skolan får elever som är i behov av särskilt stöd inom
gymnasieskolan stöd i skolans studiehall. Skolans speciallärare har ett ansvar som sammanhållande länk för att
säkerställa så att allas profession tas tillvara. För att ytterligare stärka stödet till eleverna på några program kommer mentorerna att ta upp diskussionerna på klasstid
med eleverna om vad de saknar när det gäller att känna
att de får stöd. Därefter kommer frågan att diskuteras på
arbetslagsnivå för att se om skolan kan åtgärda de delar
som eleverna saknar.

ja elevernas utveckling mot målen samt arbetar nära
lärarna i arbetslagen för att på ett tidigt stadium identifiera elever som har behov av extra anpassning och/eller
särskilt stöd. Elevhälsan är viktig för kvalitetsarbetet och
samarbetet har ökat tack vare den riktade satsningen på
att erbjuda skolsköterskorna semestertjänst. Skolan har
uppnått målet för andelen hälsosamtalen i år 1 (minst 75
%). Samtalen ligger till grund för kartläggningen av elevernas behov av stöd.
Under höstterminen 2015 genomfördes klassråd i alla
klasserna på estetiska programmet och eleverna fick
uttala sig om vad de önskar ska förbättras gällande stödet i skolan. Utifrån detta diskuterades sedan frågan i arbetslaget. Under vårterminen 2016 kommer programmet
ytterligare att förstärka med lärare i gymnasiegemensamma
ämnen som kan stötta eleverna i studiehallen.
Eleverna ger gymnasiesärskolan högt betyg gällande
”jag får det stöd jag behöver i skolan”. Gymnasiesärskolan är en resurstät verksamhet med hög kompetens och erfarenhet
gällande elever med särskilda behov.
Skolan har tagit emot fler IMS-elever (introduktionsprogrammets språkintroduktion) än tidigare och också
kunnat möta elever som inte hunnit så långt i sin utveckling i det svenska språket. Dessa elever har kunnat erbjudas flera grundskoleämnen vilket kommer att leda till en
snabbare väg till gymnasiebehörighet.
Jenny Nyströmsskolan har också hösten 2015 köpt in en
inläsningstjänst vilket innebär att alla elever har möjlighet
att lyssna på sina läromedel samtidigt som de kan följa
med i sina tryckta läromedel och få möjlighet till studiehandledning på modersmål. Det finns ett behov av att
erbjuda vissa elever studiestöd på modersmål. Inför 2016
har styrelsen förstärkt de ekonomiska förutsättningarna
för studiehandledning ytterligare.

Elevhälsan arbetar med att främja, förebygga och stöd-
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Digital kompetens
På Jenny Nyströmsskolan har lärares digitala kompetens under året ökat. 85 % av lärarna angav i senaste
undersökningen att deras kompetens har ökat under de
senaste 12 månaderna. Detta gör att de i sin tur känner
sig tryggare i att använda och undervisa eleverna i att
använda olika digitala verktyg. Under läsåret 2015/2016
har Jenny Nyströmsskolan en grupp om 20 lärare som
använder större delen av kompetensutvecklingstiden till
utveckling av undervisning under rubriken Formativt arbetssätt med digitala verktyg. Tillgång till IKT-pedagog och riktade
utbildningsinsatser är en väsentlig tillgång för lärare för
ökande av deras digitala kompetens. Skolan är i ett
skede där tryggheten med datorn finns men vi behöver nu ge input för att den ska användas ännu mer i det
pedagogiska arbetet. En del i detta startades v. 44 med
kompetensutveckling under rubriken Undervisning med
digital förstärkning. I april 2015 åkte 1 rektor, skolans IKT
pedagog och 3 lärare till SETT mässan och fick där ytterligare inspiration om hur vi kan utveckla skolan med hjälp
av digitala verktyg. Detta redovisades sedan för all personal på skolan.
Digitala coacher är en grupp elever som genom IKTpedagoger erhåller extra utbildning kring digital kompetens, med syftet att sedan sprida detta till övriga elevgrupper. Jenny Nyströmsskolan har elever som kommer
hit från grundskolan och enbart har haft enstaka tillgång
till datorer. Men också elever som kommer från grundskolor som haft ”en till en” lösning. Detta medför att
eleverna har olika stor ökning av sin digitala kompetens.
Elevers tillgång till digitala verktyg syns även i variatio-
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nen av redovisningar av olika arbeten i klassrummet till
att de används i musik, teater och dansföreställningar.
Skolan har under året utrustat två klassrum så att eleverna har möjlighet till alternativa arbetsställningar och lätt
kan skapa olika gruppkonstellationer. I dessa klassrum
har även belysning och färgsättning förändrats för att ge
en bra studiemiljö. Skolan har också förändrat möblerna i
ett klassrum där eleverna nu kan välja om de vill sitta eller
stå och arbeta.
Gymnasiesärskolan följer konstant sina elevers behov och
förutsättningar och anpassar verksamheten därefter. I
höstas anpassades exempelvis hantverkslokalen utifrån en
rullstolsburen elevs behov och skolan samverkar kontinuerligt med habiliteringen och pedagogiska hörselvården
för att optimera förutsättningarna för de hörselskadade
eleverna. Gymnasiesärskolan implementerar den senaste
tekniken på området.
Under året har rektorerna haft tillgång till processledning från LIN Education som har utmanat dem kring
frågor om digitaliseringen av skolan. Skolledningen har
också genomfört SKL:s LIKA analys som hjälpt oss identifiera delar som behöver utvecklas på skolan. Ledningsgruppen ska verka som föredöme genom att använda
digitala verktyg i sammanhang som arbetsplatsträffar
och uppdragsdialoger.
En skola på vetenskaplig grund
Lärarna på Jenny Nyströmsskolan bedriver i högre grad
än tidigare undervisning som bygger på medveten
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koppling vetenskaplig forskning vilket stärker verksamheten i arbetet mot ökad måluppfyllelse. Rektorerna ser
en större samverkan mellan lektorat och universitet. Skolan har startat ett utvecklingsarbete mellan ett arbetslag
och två lektorer. Med hjälp av diskussioner och ett tydligt
tänk över konkreta tips i den pedagogiska verksamheten
ska arbetslaget och lektorer arbeta med att hjälpa elever
som antingen väljer att vara frånvarande eller bara sitter
av sina lektioner, ”Hur får vi eleverna med oss igen”?
Skolan har fått fler lärare som genomgått Arete meriteringsprogram och utnämnts till särskilt yrkesskicklig lärare (SYL) vilket bidragit till en kvalitetshöjning på skolan.
SYL-lärarna har använts i sammanhang av utvecklingskaraktär, t ex som seminarieledare, workshopledare och
gruppledare vid kompetensutveckling inom exempelvis
betygsättning, digital kompetens och formativ bedömning med specialpedagogiska förtecken och har ett uppdrag att ytterligare arbeta för att stötta och stimulera sina
kollegor i utvecklingsarbetet.
Ekonomi i balans
Jenny Nyströmsskolans nettobudget för 2015 var drygt
112, 3 mkr. Skolans resultat var vid årets slut ett underskott på 4,3 mkr. Skolan hade vid årets början en ingående besparing på närmare 8,8 mkr. Vid antagningen hösten 2015 tog skolan emot fler nya elever mot budgeterat
antal vilket innebar en positiv effekt med drygt 1,7 mkr.
Antalet elever i förhållande till budget var större på barnoch fritidsprogrammet samt introduktionsprogrammen.
Elevinflödet till introduktionsprogrammen utgörs av flyktingar som påbörjat utbildningen på språkintroduktion.
Jämställdhet
Jenny Nyströmsskolans elever i kursen estetisk kommunikation på estetiska programmet har arbetat med genusperspektiv från historiska bilder till dagens reklambilder.
Kroppshållning, status, känslan, blicken, ljussättning (färger) och kameravinklingar. Efter diskussioner kring hur
typiska manliga/kvinnliga reklambilder framställs så vände skolan på det traditionella sättet att fotografera och
gjorde bilder som var tvärtom. Medieeleverna i årskurs
3 har jobbat fram material foto, illustrationer, texter och
foto samt producerat en informationsapp om HBTQ+. I
några klasser arbetade de med bokläsning med HBTQ-tema, vetenskapligt skrivande med HBTQ-ämnen, föreläsningar om de mänskliga rättigheterna och HBTQ-historik
samt analys av och diskussion om serien Torka aldrig tårar utan
handskar. Inom det estetiska programmet lyfts frågan om
allas lika värde ofta upp och elever tycker att ämnet är
viktigt.
Barn- och fritidsprogrammet och introduktionsprogrammet hade ett samarbete under hösten där de arbetade
med både integrationen och jämställdheten. Skolan

hade en aulaföreläsning under prideveckan om HTBQ.
Klasserna hade sedan förberedda frågeställningar som
de arbetade med. Lärare har arbetat i engelska med
jämställdhet utifrån ett genusperspektiv i klassrummet,
HBTQ samt olika gruppövningar för att belysa genus,
normer och stereotyper.
Gymnasiesärskolan arbetar ständigt med denna och
andra värdegrundsfrågor samt har ett livaktigt håjjarbete, inte minst tack vare förbundets jämställdhetspristagare. Under året sattes starkt fokus på HBTQ,
exempelvis under prideveckan där skolan bjudit på
filmer med diskussioner om genus, normer och stereotyper
samt föreläsning med ett inifrånperspektiv. Samtliga klasser
har arbetat med frågan utifrån sina förutsättningar i olika ämnen och teman. Gymnasiesärskolan har en väl fungerande
trygghets- respektive håjjgrupp som aktivt driver bland
annat frågan om jämställdhet. En av de mest aktiva medarbetarna som representerar skolan i olika sammanhang
och även fungerar sammankallande till olika forum är Anne
Hegender som därför nominerades av sin rektor till årets
jämställdhetspris i gymnasieförbundet. Att hon fick priset
har verkat positivt på hela Gymnasiesärskolan och ökat
motivationen att fortsätta arbeta med frågan.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Under året beslutade Kalmarsunds gymnasieförbund
att starta en ny inriktning på barn- och fritidsprogrammet. Utöver befintliga inriktningar kommer elever på
programmet för läsåret 2016/17 ges möjlighet att välja inriktning socialt arbete med profilering mot väktare. Hösten 2015 startade också en väktarutbildning för
vuxenstuderande i samarbete med Kunskapsnavet.
Under höstterminen 2015 öppnades möjligheten för
elever som valt naturvetenskapsprogrammet och barnoch fritidsprogrammet att välja mellan de nationella
idrottsutbildningarna inom fotboll, innebandy, fäktning
och simning, varav sex elever gjorde detta val.
I slutet på oktober tog styrelsen beslut att flytta
verksamheten på Stage4you Academy till Kalmar. För
Jenny Nyströmsskolan innebär detta att det estetiska
programmet inriktning musik, inklusive spetsutbildning
musik, till höstterminen 2016 tillförs nuvarande musikinriktningen på skolan.
Under hösten togs även beslut att inrätta ett lärlingscentrum med placering på Jenny Nyströmsskolan med
en första antagning hösterminen 2016.
Totalt sett innebar höstens antagning högre elevsiffror
på samtliga program vid jämförelse med årskurs två.
Restaurang- och livsmedelsprogrammet är en av få
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skolor i landet som ökade antalet förstahandssökande.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Under 2015 beslutade Kalmarsunds gymnasieförbund
att bifalla Västerviks kommuns förfrågan om att delta i
bildandet av vård- och omsorgscollege i Kalmar län tillsammans med Regionförbundet och länets kommuner.
I och med den nya inriktningen, socialt arbete, på barnoch fritidsprogrammet och med utgångspunkt från höstens söktryck väntas en fortsatt positiv elevtillströmning
till framförallt barn- och fritidsprogrammet samt naturvetenskapsprogrammet även vid kommande antagning.
Samtidigt finns stor utmaning vad det gäller ovissheten
kring söksiffror till resterande program samt en fortsatt
tillströmning av flyktingar till språkintroduktion.
En större analys av lokalbehoven behöver ses över på grund
av förändrade förutsättningar. Hantverksprogrammet, inriktning textil design fasas ut under vårterminen 2016 och
det kommer innebära nödvändiga lokalförändringar.
Under 2016 kommer ett lärlingscentrum inrättas på
Jenny Nyströmsskolan i enlighet med ett av målen i
gymnasieförbundets budgetdokument vad det gäller att
få in fler elever att söka gymnasial lärlingsutbildning. I
detta ingår utmaningar i planeringsarbetet under våren
vad det gäller arbetssätt, tjänsteplanering och studiegång och innebär stor flexibilitet i den övriga organisationen vid att rigga för en uppstart.
En hög andel av lärarna på gymnasiesärskolan närmar sig
pensionsålder varför en strategisk och medveten personalpolicy måste föras för att kvalitetssäkra verksamheten.
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LARS KAGGSKOLAN

Lars Kaggskolan erbjuder utbildning inom både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Skolan är
indelad i fyra skolenheter och leds av varsin rektor. Under 2015 har skolan bedrivit undervisning på bygg- och
anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet,
fordons- och transportprogrammet, hantverksprogrammet, introduktionsprogram, naturvetenskapsprogrammet,
teknikprogrammet och vvs- och fastighetsprogrammet.
På Lars Kaggskolan fanns det under 2015 totalt 1104
stycken elever. 944 antal elever studerar på nationellt
gymnasieprogram och 160 elever på introduktionsprogrammen. Där tillkommer också vuxenstuderande
på bygg- och anläggningsprogrammet, fordons- och
transportprogrammet, hantverksprogrammet inriktning
frisör och VVS- och fastighetsprogrammet.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

Alla elever ska nå kunskapsmålen
Analysen av Lars Kaggskolans resultat på några av skolans yrkesprogram har medfört att skolan har startat
ett nytt elevhälsoarbete där fokus är att fånga elevens
problematik tidigt. Målet är att eleven snabbt och effektivt ska få extra stöd i grundskolekunskaper då detta
behövs oavsett om betyg från grundskolan finns sedan
tidigare eller inte. Speciallärare och specialpedagoger
kopplas in på enskilda elever och klasser där behov har
identifierats. Arbetet fortsätter under 2016 då även elevhälsan stärks upp med mer personal. Förutsättningarna
har nu ökat då speciallärare och specialpedagoger har
semestertjänst och kan tillsammans med övrig elevhälsa planera arbetet och även erbjuda lovskola. Flera elever har haft svårt att klara målen för sina kurser, mycket
beroende på bristande kunskaper i svenska och engel-

ska. Elever med dispens från förkunskaper i engelska har
klarat sin grundskoleengelska men har haft långt kvar till
godkänt i gymnasieskolans inledande engelskakurs.
Skolan vill arbeta mer förebyggande när det gäller frånvaron för att minska den. Rektorerna planerar att bli mer
restriktiva med ledigheter för att skolan vill ha eleverna i
skolan. Elevvårdsarbetet har förändats för att om möjligt
fånga upp elever med frånvaro på ett effektivare sätt än
tidigare. Skolsköterskan och skolkuratorn ska snabbt kopplas in vid begynnande frånvaro. Personalen på skolan ska
uppmärksamma direkt när en elev missat en lektion, förutom automatbesked via elevregisterprogramet Dexter ska
läraren ställa frågan Var var du? vid nästa lektion.
Många elever på introduktionsprogrammen har problematiska levnadsförhållanden vilket gör närvarostatistiken
svår att värdera. Flera elever har olika möten som läggs
på skoltid och kan påverka närvaron t.ex. kontakter med
migrationsverket. Kontinuerligt arbetar skolan med att
trycka på vikten av närvaro. Det görs tidiga kontakter med
föräldrar och elevernas boenden, samt snabb uppföljning
vid frånvaro. Närvaron kommer följas under kommande år
och kommer att fortsätta diskuteras vid elevhälsomöten.
Lotsen har en viktig roll vid uppföljning.
Skolan har aktivt arbetat med APL-utveckling för att
säkerhetsställa att eleverna får rätt kunskaper med sig
från arbetsplatsen och att Lars Kaggskolan kan komplettera med det den enskilde arbetsgivaren inte kan ge.
Skolan har även APL-handledarutbildning för att ytterligare säkerhetsställa kvalitén på elevens arbetsförlagda
lärande (APL).

ÅRSREDOVISNING 2015 | 37

Verksamhetsberättelser - Skolområde 1

En bidragande orsak till den höga måluppfyllelsen på det
naturvetenskapliga programmet är ambitiösa och duktiga
elever samt engagerade lärare och möjligheten att besöka skolans Resurscentrum (RC). Till RC kan alla elever inom
skolan gå och få hjälp oavsett vilket betyg eleven siktar på.
Rektor och arbetslag är mycket nöjda med att alla avgångselever är behöriga till högskola och universitet.
Av olika anledningar är det en låg andel av grundläggande behörighet till högskolestudier hos eleverna på
yrkesprogrammen. Det är svårt att motivera elever att
välja behörighetsgivande kurser inom yrkesprogram då
de oftast har en utstakad och “säker” väg inom yrket. Skolan har satsat på fler yrkeskurser på bekostnad av behörighetsgivande kurser på önskemål från elever och dels
för att branscherna kräver det, samt dels för att elever
haft svårt i de inledande kurserna i svenska och engelska.
Skolan ska försöka att motivera eleverna, delvis genom
samtal och information, men också genom att få eleverna att välja kurser inom individuellt val för att ge möjlighet till behörighet. Studie- och yrkesvägledarna har en
viktig roll i detta arbete. Skolan kommer också visa på att
det alltid finns möjlighet att läsa utökat program. I ämnena svenska, engelska och matematik har tillförts resurser för att kunna möta elevernas bristande kunskaper från
grundskolan. Lars Kaggskolan scannar alla åk 1-elever i ämnena svenska, engelska och matematik när de startar läsåret.
Individuella insatser sätts in för att möta identifierade behov.
Teknikprogrammet har gjort en marginell men ändå
ökning av andelen behöriga till högskolan från förra
budgetåret. Skolan ser att det framförallt är fysik och
kemi som eleverna har svårast för. Detta har sitt ursprung
i dåliga kunskaper i matematik. Även låga kunskaper i
ämnet svenska har stor påverkan på resultaten i många
andra kurser. Skolan har märkt att större resurser i ämnet
matematik och färre elever i respektive undervisningsgrupp har påverkat resultaten positivt då matematiken är
bas för fler programgemensamma ämnen och inriktningsämnen. Förhoppningen är att denna insats ska öka
måluppfyllelsen i såväl matematik som andra nämnda
ämnen.
Rektorerna har utvecklat sitt pedagogiska ledarskap på
många olika sätt. Diskussioner med personal om vad
pedagogiskt ledarskap innebär har genomförts för att
öka förståelsen för uppdraget. Strukturella förändringar
med mötestider för att kunna öka rektors inblick i verksamheten har genomförts. En del arbetsuppgifter som
tidigare låg hos rektor har delegerats för att frigöra tid
för det pedagogiska arbetet. Rektorerna har ändrat strukturen för lektionsbesöken delvis med anledning av Arete
meriteringsprogram och de obligatoriska lektionsprotokollen som används för att ge varje lärare en meningsfull
återkoppling på besöket. Genom en aktiv dialog med
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lärarna rörande pedagogik samt att ständigt hålla sig
uppdaterad i aktuell skolforskning kan bidra till att det
pedagogiska ledarskapet fortsätter att förbättras. I uppdragsdialogen har diskussionen utgått från lärarens roll i
klassrummet samt hur dessa lyckas med att få fler elever att
nå sina mål. Rektorerna för en aktiv dialog med lärare och
kollegor runt inkludering och didaktisk individualisering
kopplat till måluppfyllelse.
Antalet studeranden inom den gymnasiala lärlingsutbildningen har ökat på skolan. En bidragande orsak är
att skolan under året startat igång en lärlingsutbildning
inom ett område som har efterfrågats både hos elever och hos bransch. Framgångsfaktorn för plåtslageriutbildningen är att eleverna i årskurs 1 på bygg- och
anläggningsprogrammet har ett ”rundvarv” i byggkurserna där eleverna får testa på alla olika inriktningar
så som plåt, husbyggnad, måleri samt inriktningar inom
områdena golvläggning, murare, snickare och betongarbete. På så sätt skapas ett intresse för områden som
eleven inte känt till när hen sökte i 9:an. Viktigt är att bibehålla möjligheten att söka lärling under år 1 från byggoch anläggningsprogrammet, el-och energiprogrammet
och fordon- och transportprogrammet. Eleverna vet
då vad valet innebär i och med att de testat alla olika
inriktningar under år 1. Detta minimerar risken för felval
samtidigt som det ökar chansen till att gymnasieförbundet får fler lärlingar inom vissa områden.
Matematiklärarna på Lars Kaggskolan genomför matematiklyftet - ett nationellt kollegialt lärandeprojekt.
Vissa ämneslag har jobbat med BFL-projekt där uppdra-
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get handlar om att tydliggöra kopplingen mellan det
centrala innehållet och kunskapskraven. Att jobba kollegialt och lära av varandra är enligt modern forskning en
framgångsfaktor. Genom att utveckla detta förhållningssätt och få en samsyn kring undervisning och bedömning
är förhoppningen att på sikt bli ännu bättre kunskapsresultat hos eleverna. Skolan ska fortsätta med de kollegiala
lärandeprojekten under 2016/17 och rektorerna ska bli ännu
tydligare i vad de ska studera vid t.ex. auskultationer.
Inom IM-lärarlaget finns en samverkanskultur som bibehållits under året. Workshops kring de digitala möjligheterna i undervisningen och runt motivationsskapande
metoder (mindset) hos eleverna. Det har också varit utbildning och gemensamma diskussioner runt det specialpedagogiska perspektivet. Lärarna har också ingått i ett skolgemensamt projekt med kollegiala klassrumsbesök.
Eleven i centrum – trygghet och trivsel
Omdömet eleverna ger Lars Kaggskolan på påståendet
”på min skola respekterar vi alltid varandra” är högt men
varierar mellan programmen. Skolan bedriver ett kontinuerligt arbete med värdegrundsfrågorna. Lotsar och
EHT arbetar förebyggande med frågorna ute i klasserna
och i andra forum under hela året, viket möjliggör en
ökad förståelse för skolans värderingar, likabehandlingsplan och skolans arbete mot kränkande behandling. Det
förebyggande arbetet fortsätter under kommande läsår
generellt och kontinuerligt på hela skolan.
Eleverna på introduktionsprogrammen (IM) skattar ”skolan
som helhet” högt. Förbundet har utvecklat organisationen
inom IM och har möjlighet att erbjuda alternativ till traditionell skolgång för de elever som behöver detta. Skolan
kan erbjuda eleverna på IM stöd via elevassistenter.
Elever i behov av stöd
Skolans resurscentrum är en mycket viktig och central
del i Lars Kaggskolans verksamhet. Resurscentrum kan
ge stöd i flera kurser och det finns specialpedagoger
samt speciallärare på plats. Speciallärare arbetar direkt
mot eleverna och gör screeningtester i samband med
skolstarten för att tidigt upptäcka eventuell problematik.
Specialpedagog arbetar bl.a. som handledare mot lärarna i
arbetslagen. Under terminen görs täta avstämningar mellan
rektor, elevhälsateam och resurscentrum. Genom att anlägga ett specialpedagogiskt perspektiv och erbjuda extra
anpassningar för skolans elever tror rektorerna att elevernas
uppfattning kring stöd förbättras ytterligare. Möjligheterna
till stöd har ökats på IM via fler assistenter och med ett ökat
samarbete med resurscentrum. IM har också ett uttalat specialpedagogiskt perspektiv och använder de möjligheter
som ”en till en” satsningen ger i form av kompensatoriska
hjälpmedel.
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Eleverna på språkintroduktionen har haft tillgång till
studiehandledning på arabiska inom matematiken och
skolan har också en lärare i arabiska som gjort praktik
under hösten och stöttat eleverna i studierna via deras modersmål. Avtalet med inläsningstjänst har också
öppnat möjligheten till att använda sig av deras material
för studiehandledning på modersmålet. Det finns dolda
behov på de andra programmen som skolan hoppas kunna identifiera och erbjuda studiehandledning under kommande år.
Kvaliteten inom introduktionsprogrammet på skolan
har höjts eftersom möjligheten för eleverna att hitta rätt
har ökat via de olika varianter av individuellt alternativ
(IMIND) som finns. I Lars Kaggskolans regi finns förutom
den ordinarie inriktningen en möjlighet till att få undervisning på Navigatorskolan med många praktiska inslag. I
sammarbete med Jenny Nyströmsskolan och Stagneliusskolan finns ytterligare olika varianter av IMIND. Samarbetet mellan förbundets enheter har stärkts vilket har
inneburit att fler elever har fått möjlighet att prova på
praktiska inslag via yrkesintroduktionen. Skolan har också
haft möjlighet att utöka på elevassistentsidan och fått resurser för att arbeta med elevernas motivation på nya sätt.
Enligt trivselenkät 2015 anger skolans elever 8,1 (på en
tiogradig skala) på påståendet kring skolhälsovårdens
tillgänglighet. Ett högt betyg men då skolan inte har något att jämföra med från 2014 är det svårt att dra några slutsatser. I och med införandet av semestertjänst för
skolsköterskorna har möjligheten till samplanering inom
elevhälsan ökat vilket gett en ökad effektivisering och
ökad tillgänglighet för eleverna.
Digital kompetens
Eleverna på Lars Kaggskolan beskriver sin digitala kompetens som mycket hög vad gäller användandet av
sociala medier, informationssökning och i kommunikation med andra via nätet. I de elevintervjuer som genomförts anger eleverna att de upplever att deras digitala
kompetens har ökat. Skolledningen kommer att fortsätta
uppmuntra lärarna att använda datorn som ett verktyg i
undervisningen för högre måluppfyllelse.
Lärarnas digitala kompetens har ökat enligt de undersökningar skolan gjort och de anger att den digitala
kompetensen är särskilt hög vad gäller ett källkritiskt
förhållningssätt till nätet och förmågan att själva kompetensutveckla sig på nätet. Rektorerna på skolan upplever att deras digitala kompetens under året har ökat.
Aktiviteter som bidragit till detta är t.ex. processtöd
med LIN, workshops med IKT-pedagog samt ett ökat
användande av Google apps for education.
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Flera lektionssalar har under året fått nytt utseende och
möblemang. I samband med upprustningen har olika
personalgrupper varit delaktiga för att skapa flexibla lärmiljöer som gynnar alla elevers lärande. Denna satsning
fortsätter innevarande år. I planen ligger också upprustning av elevcaféterian. Skolledningen upplever att lärmiljön
utvecklas om placering av de gymnasiegemensamma ämnena görs i lektionssalar i anslutning till yrkesämnena. Detta
ger en förhöjd lärmiljö tack vare att läraren mer naturligt
kan koppla sin undervisning till elevens yrkesval och ökar
dessutom tillfällen med naturlig ämnesintegration.
En skola på vetenskaplig grund
Under året har det anställts två nya lektorer på Lars Kaggskolan.
Ekonomi i balans
Lars Kaggskolans nettobudget för 2015 var 98,3 mkr.
Skolans resultat var vid årets slut ett underskott motsvarande 3,5 mkr.
Inför 2015 belastades skolan med en ingående besparing
med knappt 5,4 mkr. Höstens antagningssiffror gällande
nya elever genererade en positiv effekt för skolan om ca
3,3 mkr. El- och energiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och introduktionsprogrammet står för det
stora elevtillflödet. En markant tillströmning av flyktingar
under året och framförallt hösten till språkintroduktion
ligger bakom elevtillflödet till introduktionsprogrammet.
Jämställdhet
Ledningsgruppen på Lars Kaggskolan har arbetat medvetet kring jämställdhetsfrågan under året. Vid rekryteringar har bedömningar gjorts av de sökande för att vid
likvärdig kompetens kunna välja ett underrepresenterat
kön. I arbetet med att motverka trakasserier har skolan
under året reviderat likabehandlingsplanen och gått igenom denna med alla elever. Rektorerna har också haft
uppe gällande rutiner avseende kränkningar på arbetsplatsträffar med all personal. Ett antal projekt inom området har också genomförts på skolan såsom: läsprojekt för
vissa elevgrupper, jämställdhetsprojekt på lotstid, föreläsning av Claes Lundh och information om jämställdhet
i samband med besök på grundskolan från fordons- och
transportprogrammet.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Lars Kaggskolans fortsatta höga söktryck under 2015 har
inneburit att i stort sätt alla program fyllt sina antal platser och att vissa utökningar gjorts för att kunna ta emot
fler elever. Den kraftiga tillströmningen av flyktingar har
märkts inom språkintroduktion som har ökat sitt mottagande markant. Intresset för skolans utbildningar har även
ökat bland vuxenstuderande och genererat att två nya
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vuxenutbildningar startat i samarbete med Kunskapsnavet (frisörutbildning och karosseri).
En påbörjad anpassning till flexiblare lärmiljöer i skolans
lokaler har inneburit ny inredning i fyra lärosalar. I takt
med ökat intresse för el- och energiprogrammet har ombyggnation, anpassning och utökning av lokaler genomförts under året med färdigställande i början av 2016.
Under året har det pågått en fortsatt process med att
utveckla det kollegiala lärandet med ett extra fokus på
att få in specialpedagogiken på ett naturligt sätt i undervisningen. Detta med syfte att förbättra måluppfyllelsen
för eleverna. Skolan fick under året två nya lektorer samt
två nya särskilt yrkesskickliga lärare efter deltagande i
Meriteringsprogrammet och där åtta lärare har påbörjat
programmet under året. Matematiklärarna deltar i Skolverkets nationella satsning Matematiklyftet.
Skolan har under 2015 bedrivit ett förbättrat värdegrundsarbete, nämnas kan den lyckade Kaggdagen,
regelbundna lotskonferenser, ett antal värdegrundsprojekt/föreläsningar med besök av bland annat Clas
Schmidt, Musse Hasselwall och Arkan Assad.

lokaler. Inriktningen hår- och makeupstylist på hantverksprogrammet, som tidigare varit på Stage4you Academy,
startar/flyttar fr.o.m. höstterminen 2016 på/till Lars Kaggskolan. Detta innebär ombyggnation och anpassning av
befintliga lokaler för att på bästa sätt erbjuda framtida
elever en bra utbildning. Planen är även att fortsätta anpassa lärmiljöerna till modern pedagogik.
Utvecklingsarbetet runt undervisningen och påbörjade
projekt kommer att intensifieras under året. Det gäller
att ta nästa steg inom det kollegiala lärandet, elevhälsoarbetet samt inkluderingen och utvecklandet av
informations- och kommunikationstekniken. En viktig
del i arbetet kommer utgöras av vår interna komptens
med stöd av särskilt yrkesskickliga lärare (SYL) och lektorer.
En stor utmaning är att få in våra nyanlända elever på
nationella program. Ett bra sätt att påskynda den här
processen är att öka integreringsmöjligheterna med
programmen via exempelvis programpraktik.

Elever från teknik- och naturvetenskapsprogrammet
har tillsammans med elever från språkintroduktion haft
projekt för att främja integrering. De har tillsammans
genomfört ett drakbyggarprojekt som avslutades med en
gemensam drakflygareftermiddag. Elever från teknik- och
naturvetenskapsprogrammet har även inom engelskaundervisningen deltagit i integrationsprojekt med elever
från språkintroduktion där syftet varit att genom samtal
se och uppmärksamma likheter och olikheter mellan varandras världar.
Under året har skolans yrkesprogram har utmärkt sig
genom branschrekommendationer och framgångar i
yrkes-SM.
Året avslutades med kungligt besök i form av
Prins Daniel och hans Fellowship. Syftet med besöket var
att träffa våra elever och diskutera Ung Företagsamhet.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Skolledningens bedömning är att det höga söktrycket
fortsätter och att skolans utbildningar fortsätter hålla en
god kvalitet. Dessutom gör regeringen, Svenskt näringsliv och LO en gemensam satsning för att locka fler ungdomar att söka till yrkesprogrammen. 2016 ska på detta sätt
bli yrkesprogrammens år.
I och med att elevtillströmningen ökar så måste skolan
beakta utnyttjandet av befintliga lokaler samt göra en
översyn om skolan eventuellt behöver hyra ytterligare
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STAGNELIUSSKOLAN

Stagneliusskolan är belägen centralt i Kalmar och erbjuder utbildningar inom de högskoleförberedande
programmen samhällsvetenskaps-, och ekonomiprogrammet samt inom yrkesprogrammet handels- och
administration. Skolan bedriver också anpassad undervisning inom samhällsvetenskapsprogrammet och inom
introduktionsprogrammen för elever med diagnos inom
autismspektrumtillstånd.
Stagneliusskolan består av tre stycken skolenheter som
leds av en rektor vardera. Under 2015 hade skolan totalt
933 stycken elever, varav 816 elever finns på de nationella gymnasieprogrammen, 63 elever på yrkesprogrammet
och 54 elever på AST-enheten.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

Alla elever ska nå kunskapsmålen
Stagneliusskolan har reviderat och gjort nya rutiner för
ökad måluppfyllelse. Utöver nya rutiner gällande kurskartläggningar4, mentorskonferenser och extra anpassningar så har skolledning sjösatt ett nytt upplägg för
utvecklingssamtal vilket skolan vet ökat förståelsen hos
varje individ gällande resultat. Skolan kommer att ha en
fortsatt satsning på studietid5 och förstärkningsresurs6
för att öka måluppfyllelsen. Kontinuerligt under hela läsåret har undervisande lärare ett stort dokumenterings4
5

6

Upprättas när läraren bedömer att eleven kommer att få svårt att nå
målen (E) i ämnet.
Studietid är icke kurskopplad undervisningstid som schemaläggs
för alla elever en gång i veckan. Studietiden är obligatorisk för eleverna och ska användas för ämnesövergripande projekt, prov, extra
undervisning m.m.
Förstärkningsresurs är lärare i framför allt svenska, engelska, matematik men även andra ämnen som bl.a. samhällskunskap, psykologi,
spanska, historia, religion och naturkunskap, som på särskild tid kan
hjälpa elever att nå målen för kursen.
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ansvar gällande de kunskapskrav som av olika anledningar inte är uppfyllda. Mentorskonferenser genomförs
kontinuerligt och leder till snabba insatser vid behov. Prioriterade områden finns beskrivna i skolans utvecklingsplan och pågår under hela läsåret 15/16. Ämneslärare har
nya rutiner för kurskartläggningar och utökad studietid
finns på fasta schemapositioner där samtliga ämneslärare finns tillgängliga. Ämneslag och arbetslag har aktivt
fått analysera resultat och i sin tur redovisa handlingar
som ska leda till ökad måluppfyllelse. Detta och envisa
insatser av skickliga pedagoger ger goda resultat.
I och med satsningen på studietid för alla elever ger
Stagneliusskolan dem möjlighet att öka sin måluppfyllelse i de olika kurserna vilket bl.a. ekonomieleverna utnyttjar i mycket hög utsträckning. Vad gäller handels- och
administrationsprogrammet så har skolan haft svårt att
hitta ett pedagogiskt upplägg som passar dessa elever.
Stagneliusskolan arbetar med detta, bland annat i en lärcirkel kring motivation och för en dialog kring hur skolan
ska lägga upp undervisningen i framtiden. I elevernas
timplan på handels- och administrationsprogrammet
ingår samtliga behörighetskurser utom engelska 6 och
svenska 3. Många av eleverna väljer att läsa dessa båda
kurser som individuellt val. Skolan har dessutom gjort en
extra satsning utöver studietid och förstärkningstid med
extra anpassningar i klassrummet - ofta med två vuxna
närvarande - och då framförallt i svenska, engelska och
matematik vilket har medfört att större andel av dessa
elever har blivit behöriga till högre studier. Skolan har
fortsatt fokus på ett proaktivt elevhälsoarbete, extra anpassningar i klassrummet, kompensatoriska hjälpmedel
och andra stödinsatser. I analysen av betygsstatistiken
kan skolledningen ana en viss osäkerhet om betygs-
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nivåer hos vissa lärargrupper. Skolan kommer att fortsätta fokusera på likvärdig betygsättning.

mentorstiden med utgångspunkt i värdegrunds- och
jämställdhetsarbetet.

Skolledningen för Stagneliusskolan har aktivt under läsåret arbetat med att utveckla sitt pedagogiska ledarskap
genom lektionsbesök över skolenhetsgränser, tydlig
ledarskapsdeklaration som är kommunicerad till samtliga
medarbetare på skolenheternas gemensamma arbetsplatsträffar och genom ett aktivt deltagande vid arbetslags- och ämneslagsmöten. Skolledningen har utöver
ovan deltagit vid ett flertal konferenser och ledarkonvent
inom ämnesområdet.

Elever i behov av särskilt stöd
Stagneliusskolan har de senaste åren arbetat mycket konsekvent med 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. Andra framgångsfaktorer är kontinuerligt systematiskt uppföljningsarbete där skolans lärare och elevhälsoteam arbetar med att anpassa verksamheten och att
förankra användningen av kompensatoriska hjälpmedel i
de olika arbetslagen. Studietid, förstärkningstid och extra
anpassningar i klassrummen är annat som bidrar till hög
måluppfyllelse. Skolan arbetar utifrån skollagens krav på
att uppmärksamma, utreda, dokumentera och följa upp
eleverna. Skolledningen följer upp arbetet under återkommande mentorskonferenser.
Skolledningen konstaterar att behovet ökar och att nuvarande organisation gällande studiehandledning på modersmål inte tillfredsställer efterfrågan bland eleverna.
Skolan skulle gärna se en förbundsövergripande satsning
för att garantera alla elever tillgång till det stöd de är i
behov av.

Skolledning för Stagneliusskolan har vidareutvecklat de
”lärcirklar” som startades läsåret 14/15. Samtliga lärare
deltar i detta pedagogiska utvecklingsarbete som utgår från frågor i den dagliga undervisningssituationen.
Gemensamma pedagogiska caféer och kompetensutvecklingsdagar har varit andra insatser. Ämnesövergripande samverkan har lyfts fram i utvecklingsplanen.
Skolledningen har konsekvent sedan ett par år tillbaka
transparent redovisat resultat för de olika arbetslagen
samt begärt in analys av vad resultaten står för. Resultaten har presenterats med siffror uppdelat på kvinnor och
män vilket har bidragit till ökad förståelse bland personalen för området jämställdhet. Skolledningen har även läsåret 15/16 ansökt och startat ett normkritiskt projekt som
skall leda till att samtliga arbetslag redovisar en unik genusstrategi för respektive program.
Mentorer och elevhälsa arbetar med proaktiva åtgärder
för att öka närvaron i skolan. Skolledningen signalerar
på ett tidigare stadium till vårdnadshavare om frånvaron. I och med detta har skolan bromsat den negativa
utvecklingen inom området. Fortsatt satsning på närvarokontroll och tidiga åtgärder sker kontinuerligt under året.
I samarbete med mentorer och rektorer tar elevhälsan
kontakt med elever som har en alltför hög frånvaro.
Eleven i centrum – trygghet och trivsel
Stagneliusskolan arbetar efter väl genomtänkta rutiner som medför hög upplevd trivsel såväl hos elever
som hos medarbetare. Utöver detta har skolledningen
tillsammans med personal utarbetat en introduktionsplan för nya elever. Tanken är också att en satsning på
att förändra undervisningen på handels- och administrationsprogrammet ska påverka elevernas upplevelse
av att skolarbetet fungerar bra. En årlig uppföljning av
likabehandlingsplanen som förankras i respektive mentorsgrupp samt revidering av skolans ordningsregler och
förhållningssätt ger ett positivt utfall. Likabehandlingsarbetet har på ett tydligare vis integrerats i skolans interna styrdokument. Ett exempel är att en arbetsgrupp
under 2015 arbetat fram ett gemensamt innehåll för
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Digital kompetens
Den digitala kompetensen hos eleverna på Stagneliusskolan har ökat i de flesta fall. En hög andel av eleverna
använder Google drive och Google Classroom. Dock är
det förvånande att kunskapen kring kompensatoriska
hjälpmedel inte är högre med tanke på satsningen på inläsningstjänst på skolan, den har till och med minskat i
jämförelse med förra året. De idag rådande strukturerna
för lärande håller på att förändras med stöd av ökad mobilitet och digitala verktyg vilket på Stagneliusskolan resulterat i en pågående utveckling kring skolans lärmiljöer.
Skolan har påbörjat ett utvecklingsarbete för att anpassa lokalerna till ett modernt och IT-anpassat arbetssätt.
Detta gäller både klassrum, arbetsutrymmen och andra
studieutrymmen för eleverna såsom korridorer och aula.
Det går att se en ökning i den digitala kompetensen och
kunskapen hos lärarna i samtliga områden utom ett, användning av sociala medier i undervisningen. Ett stort antal av skolans lärare använder Google Classroom och ett
arbetslag arbetar uteslutande med det verktyget. Skolan
ser en fortsatt utveckling av Google Classroom och högre
användning av det inom den närmaste framtiden. Alla lärare använder Google drive med eleverna. Skolledningen
kommer att arbeta för en större medvetenhet kring och
användning kompensatoriska hjälpmedel. Alla känner
idag inte till i tillräcklig hög utsträckning vad som finns.
Resultatet i skolledningens LIKA-analys visar att rektorernas digitala kompetens och förmåga att leda digitaliseringen har utvecklats. Genom regelbundna möten
mellan skolledning och IKT-pedagog har den digitala
kompetensen stärkts både genom diskussion om IKT-frågor och genom att rektorerna får tips och genomgång
av olika digitala verktyg. IKT-pedagogen fungerar som
ett aktivt stöd i processen att leda digitalisering. Processledning med Lin Education har varit en del i arbetet med
att höja rektors digitala kompetens och förmåga att leda
digitalisering. Analysen av den senaste utvärderingen av
den digitala kompetensen ger flera förslag till vidare utveckling av skolans användning av digitala verktyg.
En skola på vetenskaplig grund
Stagneliusskolan har ett stort antal särskilt yrkesskickliga lärare (SYL), närmare bestämt 12 stycken. Detta har
inneburit att det pedagogiska utvecklingsarbetet på
skolan har kunnat bedrivas på bred front i form av t.ex.
lärcirklar, klassrumsobservationer, erfarenhetsutbyte vid
pedagogiska råd och kompetensutvecklingsdagar. Skolans SYL:are har aktivt bidragit och varit sammanhållande
i många processer. Nästa steg är att fokusera än mer på
att, på ett systematiskt och vetenskapligt vis, observera
det som sker i klassrummen och därefter förbättra/förfina de olika lärandeaktiviteter som leder till goda resultat.
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Ekonomi i balans
Budgeten för skolans tre skolenheter omfattar 74 mkr.
Stagneliusskolan gick in i budget 2015 med en kostymanpassning på 6 mkr. Antalet nya elever hösten 2015
innebar även en negativ ekonomisk effekt om 1,4 mkr.
Detta främst hänförbart till en minskad klass inom samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap med profil idrott och ledarskap samt verksamheten
på AST-enheten.
Årets utfall för skolan är ett underskott om knappt 4,4
mkr. NIU verksamheten utgör halva underskottet då den
faktiska kostnaden per elev inom exempelvis fotboll är
cirka 40 tkr medan tillskottet i budget 2015 var 12,5 tkr.
Inför 2016 har tillskottet per elev höjts till 30 tkr inom lagidrotterna. Handels- och administrationsprogrammet
ger ett litet överskott. I övrigt genererar färre antal elever mot antalet i budget ett negativt utfall för resterande
program på skolan.
Jämställdhet
Stagneliusskolan har under 2015 arbetat med en rad
olika prioriterade åtgärder för att öka måluppfyllelsen.
Effekterna av arbetet är av naturliga skäl svåra att mäta
men skolledningens upplevelse är att flera av eleverna
och medarbetarna har fått en ökad förståelse och acceptans inför jämställdhetsfrågan. Arbetet med jämställdhet
fortsätter i oförminskad styrka även nästa år med många
inplanerade aktiviteter: Normkreativ arbetslagscoachning, mentorstidens innehåll, uppmärksammar Kalmar-
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sund Pride, elevhälsan bistår mentorer och lärare i arbetet med jämställdhet, föreläsningar inom ämnesområdet
av Sandra Dahlén och Arkan Asaad.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Stagneliusskolan redovisar en fortsatt satsning på skolans lärmiljöer som utgår från den pedagogik och den
kunskapssyn skolan strävar mot. Det måste finnas möjlighet till samarbete och en mängd olika aktiviteter i klassrummet. Allt i enlighet med skolans utvecklingsplan och
de prioriterade målområden som förbundet har satt upp.
Ambition är att under 2016 fortsätta denna utveckling.
Parallellt med utvecklingen av skolans lärmiljöer har
Stagneliusskolan satsat resurser på att utveckla didaktiken i undervisningen mot ett mer formativt förhållningssätt. Det är i relationen mellan fakta och förståelse som
didaktiken underlättar samspelet och lärandeprocessen hos eleverna vilket är tänkt att resultera i en ökad
måluppfyllelse hos skolans elever.
Stagneliusskolan har under året uppgraderat det påbörjade arbetet med lärcirklar genom att revidera frågeställningar och arbetssätt. Skolan använder sig av strukturerade lektionsobservationer och har ambitionen att filma
sig själva och andra samt på olika sätt granska sin undervisning i syfte att förbättra och utveckla. Lärare sambedömer elevers arbeten i olika ämnen för att uppnå en mer
likvärdig bedömning och för att lära av varandra. Med
utgångspunkt i lärcirklar befrämjar skolan ett kollektivt
lärande i sin organisation. Här är den pågående digitala
satsningen av stor betydelse.

Merparten av skolans kompetensutvecklingsinsatser har,
efter en noggrann analys av skolans behov, ägnats åt att
stärka skolans arbete med betyg och bedömning utifrån
senaste forskningsrön kring “Bedömning För Lärande”
(BFL).
Sammantaget innebär dessa satsningar ytterligare ett
steg mot att öppna upp skolan, både att bli mer flexibla
och öppna genom att skapa ett klimat där man lär av varandra men också att i större utsträckning öppna skolan
mot omvärlden och med hjälp av ett vetenskapligt förhållningssätt möta framtidens samhälle.
Inom AST-verksamheten öppnades en ny enhet i augusti
2014. Denna enhet riktar sig till elever med stora behov
av begränsade miljöer och små sociala sammanhang.
Under 2015 har efterfrågan på den här typen av utbildningsplatser ökat och skolan ser ett fortsatt stort behov
av att kunna ta emot och arbeta på alternativa sätt med
en alltmer resurskrävande elevgrupp där en mängd olika
kombinationer av diagnoser och svårigheter finns. Under
hösten tog förbundsstyrelsen beslut om att erbjuda ytterligare ett nationellt program, handels- och administrationsprogrammet, inom AST-verksamheten.
Förmågan att attrahera ungdomar att söka till Stagneliusskolan är fortsatt hög. Ledningsgruppen noterar att
skolans ekonomiprogram fortsätter att attrahera ett stort
antal ungdomar vilket medfört att organisationen utökats med en klass per årskurs. Samhällsvetenskapsprogrammet med de olika inriktningarna och profilerna har
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ett stabilt söktryck vilket motiverar att skolan till hösten
fortsatt erbjuder motsvarande utbud som idag. Söktrycket på handelsprogrammet var 2015 något högre än tidigare år vilket å ena sidan gett en stabilare ekonomi som
resultat men samtidigt gör att resursbehovet ökat.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Framgång i skolan har en avgörande betydelse för individens möjligheter att utforma sitt liv. Stagneliusskolan
ska i samverkan med andra aktörer ge förutsättningar
för ungdomar att utveckla sina kunskaper och förmågor.
Målet är att alla elever ska lämna skolan med en fullständig gymnasieexamen. Skolan ska också stärka elevernas
förmåga att använda sina kunskaper som medborgare i
ett demokratiskt samhälle.
Antalet ungdomar som skall söka utbildningsplats till
gymnasieskolan kommer att fortsätta minska något år
framöver vilket medför att arbetet med att erbjuda en
modern och relevant utbildning med hög kvalitet för
alla är fortsatt centralt. Modern teknik har bidragit och
kommer att fortsätta bidra till att skapa en attraktiv utbildning som lättare kan anpassas till den enskildes kunskapsnivå och förutsättningar. En fortsatt utveckling av
pedagogiska verktyg och metoder ger verksamheten
större flexibilitet och eleverna bättre möjligheter att nå
kunskapsmålen.
Stagneliusskolan kommer även i fortsättningen att arbeta för att extra anpassningar i första hand ska erbjudas
i klassrummen och att eleverna ska undervisas i heterogena basgrupper. Förstärkningslärare och specialpedagogiska resurser används när extra anpassningar
inte räcker till. Vidare har skolan en uttalad ambition att
betona vikten av språkutveckling genom att ge utrymme
för läsande, skrivande, muntlig framställning, lyssnande
och visualisering. Skolan behöver hjälpa elever att analysera språket i varje ämne och fokusera på en medveten utveckling av ordförrådet. Undervisningen ska utgå
från vad som utmärker olika texter i ämnet och ta upp
olika lärandestrategier. Skolan uppmärksammar elevens
språkutveckling när lärare återkopplar och ger feed-forward för att visa på möjligheter för att förbättra framtida
prestationer.
Inom AST-verksamheten märker skolan tydligt av en utveckling mot alltfler elever med alltmer komplexa behov.
Från alla samarbetspartners kommer signaler om att
ytterligare utveckling av verksamheten behövs både
inom nationellt program och introduktionsprogram.
Trots långtgående anpassningar redan idag ställs nya
och utökade krav på utformning av verksamhet för
olika elevgrupper. Detta kommer att kräva gemensamma uttolkningar av gymnasieskolans uppdrag och re-
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surser. Det faktum att skolan nu kan erbjuda även ett yrkesprogram kommer att bredda utbildningsvägarna för
AST-elever och ge bättre förutsättningar för fler att lyckas
med sina studier. Det förberedande arbetet med att sjösätta handels- och administrationsprogrammet kommer
att genomföras under våren 2016.
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SKOLOMRÅDE 2
AXEL WEUDELSKOLAN

Axel Weüdelskolan/Komvux i Kalmar erbjuder grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, SFI
(svenska för invandrare), särskild utbildning för vuxna
(både för Kalmar och Mörbylånga) och vård- och omsorgsutbildningar. Skolan är indelad i två skolenheter och
leds av varsin rektor.
Skolan har ungefär ca 900 stycken elever. All personal
inom skolan arbetar ständigt med att verksamhetens
kvalité ska förbättras. Skolan vill skapa en miljö för elevens livslånga lärande som ger studieglädje, ökad kompetens och självtillit. I kombination med att eleven får möta
människor i olika åldrar och med varierande yrkes-, studie- och livsbakgrund uppstår en speciell dynamik.

UPPFÖLJNING AV PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN

Alla elever ska nå kunskapsmålen
Rektorerna på Axel Weüdelskolan utvecklar sitt pedagogiska ledarskap bl.a. genom framtagande av olika
handlingsplaner för att kvalitetssäkra undervisningen.
Utvecklingsarbetet med personalen får ta sin tid, men
många stora förändringar har skett under året. Rektorerna planerar och organiserar sin arbetstid för att skapa
mer tid till lektionsbesök och delaktighet i den dagliga
verksamheten. Rektorerna har undersökt vad medarbetare efterfrågar i det pedagogiska ledarskapet och försöker efterfölja deras önskemål samtidigt som rektors
andra arbetsuppgifter ska genomföras. Informationen
om skolans och gymnasieförbundets mål är viktigt. Det
gör att personalen veta vart skolan är på väg vilket skapar

tydlighet och förståelse. Skolan utvärderar delar av verksamheten varje månad, lärarna är ansvariga och rektor
följer upp.
Kursutvärderingar genomförs årligen och de analyseras
och följs upp i på personalkonferenserna. Rektorerna
analyserar resultat ihop med arbetslagen och enskilda
lärare som skriver handlingsplaner för åtgärdande av
eventuella brister. Årets fokus har varit på betyg, avslutade studier (avbrott) och närvaro. Skolan jobbar intensivt
med betygs-och avbrottsanalyser. Skolan har med högre
krav på att eleverna ska vara närvarande på lektionerna
och lämna in begärda uppgifter i tid har fått fler elever att
slutföra sina kurser.
De goda resultaten beror på till stor del på inrättande
av en digital individuell studieplan, där målen för eleven tydliggörs. Ett noggrant kartläggningsarbete ger en
möjlighet för inplacering på rätt studienivå för eleven
och en tydlig beskrivning av vad som krävs för att klara
kurserna bidrar också. Formativt arbetssätt där eleverna
kontinuerligt blir medvetna om hur de ligger till i förhållande till kursens mål är också en framgångsfaktor.
Detintensivaarbetetmedinformations-ochkommunikationsteknologi (IKT) har ökat det kollegiala lärandet både
för lärare och elever med en delningskultur på Google
Drive och Google classroom. Arbetslagen har besökt
andra skolor vilket har ökat lärarsamverkan även bland
skolans egen personal. Skolledningen har skapat mötes-
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platser för pedagogiska diskussioner och lärarsamverkan
t.ex. genom att ha arbetsgrupper bland all personal för
att arbeta med handlingsplaner om hur skolan ska jobba med att nå de politiska målen. Tillskapandet av nya
utbildningsspår på vård- och omsorgsutbildningen har
krävt lärarsamverkan för att nå resultat.

ka kulturer skapar förståelse, trygghet och trivsel.
Ordningen på lektionerna är bra på Axel Weüdelskolan
då eleverna är motiverade, mogna och intresserade att
studera lära. Skolan jobbar med att eleverna ska komma
i tid genom diskussioner av konsekvenser i det svenska
samhället av att inte hålla avtalade tider.

Eleven i centrum – trygghet och trivsel
Då personalen och eleverna på Axel Weüdelskolan
ständigt möter människor från olika kulturer och samhällsgrupper så tränas deras förmåga att bemöta olika
människor med respekt. Genom arbete i grupper tränas
elever att bemöta varandra på ett bra sätt och respektera
varandras åsikter. Värderingar diskuteras kontinuerligt på
lektionstid och i flera av kursmålen finns en stark betoning på respekt, bemötande och förhållningssätt.
Skolledningen informerar varje ny elevgrupp om likabehandlingsplan och jämställdhetsplan och betonar
vikten av att respektera varandra på skolan för varje ny
elevgrupp. Ledningen informerar också om att det är en
viktig policy på skolan att följa likabehandlingsplan och
jämställdhetsplan. Lärarna arbetar sedan med att implementera dessa planer på lektionstid.

Elever i behov av särskilt stöd
På Axel Weüdelskolan arbetar elev, studie- och yrkesvägledare och lärare i ett nära samarbete vid upprättandet
av individuella studieplaner. Extra stöd av specialpedagoger och stödpersonal finns tillgängligt till elever som
efterfrågar detta i elevernas studierum. Skolan fortsätter
sin satsning på teknikstöd genom att öka antalet bärbara
datorer och surfplattor.

Skolledningens personalvårdande åtgärder gör att personalen mår bra och trivs och i sin tur kan förmedla en positiv undervisning. Detta medför en positiv och engagerad
personal som varierar sin undervisning och låter eleverna
studera både teoretiskt och praktiskt vilket skapar trivsel.
Skolan har jobbat mycket med kulturförståelse bland
eleverna. Personalen lyfter och diskuterar olikheter och
likheter i många olika sammanhang. Elevdemokrati finns
på skolan genom de studeranderåd där eleverna får vara
med och tycka till om sina egna studier tillsammans med
flera olika kulturevent där skolan tillvaratar elevernas oli-
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Digital kompetens
Kontinuerlig IKT-utbildning för all personal på Axel Weüdelskolan utefter skolans uppgjorda handlingsplan för
IKT ger en grundkompetens för all personal. Tillgången
till datorer på skolan anpassade efter de olika verksamheterna har ökat. IKT-pedagogerna är en god tillgång som
alltid ger stöd både till personal och till elever. Lusten att
använda tekniska hjälpmedel tillsammans med eleverna har ökat. Presentation av de digitala hjälpmedel som
finns på skolan startar redan på introduktionsdagen.
Lärarnas digitala kompetens har ökat vilket underlättar
för ett kontinuerligt lärande för eleverna i de olika kurserna. Axel Weudelskolan arbetar med digital inkludering
med hjälp av specialpedagoger och IKT-pedagogerna för
att överbrygga den digitala klyftan. Skolan lånar ut iPads
till elever i behov av stöd. Flera av lärarna använder plattformar som Google Drive och Google classroom vilket då
krävs för studier på skolan.
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Rektorerna får kontinuerligt utbildning av IKT-pedagog
samt är med på de gemensamma utbildningarna inom
IKT för att öka sin kompetens inom området. Rektorerna
försöker vara en god förebild inför personalen och använder olika digitala verktyg. Google classroom används
till spridande av information, uppgifter, forum, formulär
och analyser till lärarna. Skolledningen använder t.ex. formulär och padlets för att snabbt få fram synpunkter och
ställningstagande från lärare. Ett arbete med självrättande prov i undervisningen har inletts. Syftet är att få elever
att själva bättre kunna planera sina studier och få möjlighet
att göra självbedömningar av sitt lärande.
Ekonomi i balans
Budgeten för skolans två skolenheter omfattar 31,7 mkr
och av dessa återgår 7,4 mkr till Kunskapsnavets verksamhet. Myndigheten för Yrkeshögskoleutbildningar
godkände inte skolans ansökan om fortsatt utbildning
inom psykosocialt arbete. Detta innebär att skolan från
och med hösten 2015 har haft fem huvudsakliga verksamheter: särskild utbildning för vuxna (Lärvux), gymnasial vuxenverksamhet, grundläggande vuxenverksamhet, Svenska för invandrare och uppdragsutbildning
inom vård och omsorg.
Årets utfall för skolan är ett överskott om cirka 0,9 mkr.
Utfasningskostnad för YH utbildningen samt vissa merkostnader för lönekostnader för hantering av strukturella
åtgärder inom två verksamheter vägs upp av försäljning
av tjänster. Ökad försäljning av tjänster ökar till viss del
personalkostnaderna men nettoeffekten är ett plus till
verksamheten. Försäljning sker inom förbundet men till
största del till medlemskommunerna.
En ombudgetering mellan de båda skolenheterna (från SFI
till gymnasial vuxenverksamhet) har genomförts för att harmonisera budgeten enligt given ram från Kunskapsnavet.
SFI och yrkesutveckling
Framgångsfaktorer för Axel Weüdelskolan i arbetet med
att få SFI-elever gå snabbt uppåt i utbildningstrappan är
arbetet med den individuella digitala studieplanen som
tydligt visar elevens studieväg. Skolan gör tidigt eleverna
medvetna om vilken studietid de har till förfogande och
värdet av att de tar tillvara denna tid på ett bra sätt. Ett bra
mottagande av studievägledare och introduktionstester
av lärare som placerar eleverna på rätt studienivå är förutsättningarna för snabba förflyttningar mellan nivåerna
för att eleven ska passera så snabbt som möjligt med höga
resultat. Lärarna arbetar med kontinuerlig bedömning av
elevens kunskaper för att stödja detta arbete.
Alla SFI-elever får näringslivsinformation minst 2h/månad
under senare delen av SFI-tiden enligt planerat program
inom Näringslivsspåret. Ansvarig lärare med uppgift att

bjuda in gäster som bidrar till elevernas kunskaper om
näringslivets förutsättningar. Eleverna på C- och D-kursen samt grundläggande vuxenutbildningen uppskattar
detta mycket.
Jämställdhet
Rektorerna på Axel Weüdelskolan har arbetat med att
implementera gymnasieförbundets jämställdhetsplan
på skolan. En arbetsgrupp i personalen har arbetat med
att ta fram en lokal handlingsplan för hur personal och
elever ska jobba med jämställdhetsfrågor övergripande,
i respektive arbetslag och i enskilda kurser. Rektorerna
informerar vid skolstart för nya elevgrupper om likabehandlingsplanen och jämställdhetsplanen och om skolans policy i dessa frågor. Lärarna har genomgång av likabehandlingsplanen för alla. Skolan kommer att få arbeta
ännu tydligare med dessa frågor 2016 då det nu kommer
många nyanlända från krig, händelser och kulturer som
inte ser på jämställdhet på det sättet som det uttrycks i
skolans jämställdhetsplan.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

2015 har varit ett innehållsrikt år med många spännande
händelser. Aktiveteter har blivit möjliga bl.a. tack vare pengar från verksamhetsutvecklingsfonden och skolverket.
Skolan har arbetat intensivt under året med att förbättra
måluppfyllelsen framförallt inom de områden som härleds till politiska målen 2015 men även mot de nationella
målen. Tvärgrupper har skapats i personalgruppen inom
varje målområde där skolan jobbar med att bl.a. ta fram
handlingsplaner för att arbeta med mål.
Genom projekt/ modersmålsstöd/ skolverket har enheten fått ökad insikt i elevernas lärande, speciellt läs- och
skrivutveckling. Studieresor till andra vuxenskolor har
fört med sig många tankar kring utvecklingsarbete. Ett
möjlighetsbaserat tänkande som bygger på flexibilitet
och individualisering har växt fram.
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GDQ - grupputveckling för arbetslag har pågått under
hela året och kommer att fortsätta under 2016. VIS-konferens (Vuxenutbildning i samverkan) för administrativ
personal samt utbildning inom jämställdhet är ytterligare exempel på kompetenshöjande åtgärder.
Axel Weüdelskolan ser goda resultat för elever som får
möjlighet till språkpraktik inom SFI. Skolan har fått ytterligare en praktiksamordnare vilket möjliggör ytterligare
individanpassning enligt skolverkets normer. Skolan har
fått nya elevgrupper i form av elever från asylboenden
och elever från EU-länder. Detta ställer höga krav på samarbetet med Arbetsförmedlingen och Invandrarservice
och försörjningsstöd vilket har förstärkts ytterligare. Yrkesspåret, akademikerspåret och näringslivsspåret har
varit mycket positivt och har lett till ett utökat samarbete
med flera aktörer. Många intressanta föreläsare och studiebesök har gett eleverna vidare kunskaper. Utbildning
i Wittingmetoden har gett goda elevresultat på steg 1
inom SFI. Skolverkets betyg- och bedömningsutbildning
har genomförts med framgång.
Skolan har under 2015, istället för lärlingsutbildning, startat yrkesvux för särskild utbildning för vuxna. Skolan har
idag 7 elever på utbildningen.
Under året har skolan infört användandet av digitala studieplaner samt förbättrat kvalitetsarbetet genom uppföljningsenkäter, kursutvärderingar och trivselenkäter.
Inom gymnasiearbetslaget har en omvärldsbevakning
skett genom VUF-projekt där skolan har besökt andra
närliggande vuxenutbildningar inom 3KVH-kommunerna. Besöken har stärkt Komvux Kalmar som varumärke samt fått arbetslaget att samverka mer och ökat det
kollegiala lärandet. Även vård- och omsorgspersonal har
besökt andra skolor t.ex. vuxenutbildningen i Karlshamn.
Axel Weüdelskolan har under ett flertal år drivit ett pågående VUF- projekt, en forskningscirkel - ett forum för
svenska språkets utveckling i alla ämnen. En forskningscirkel som inkluderat lärare som arbetar på olika nivåer,
från SFI och grundläggande nivå till gymnasienivå. Deltagare i forskningscirkeln har studerat och diskuterat hur
svenska språket används i olika skolämnen. De har gjort
studieresor till bland annat bokmässan i Göteborg 2015,
föreläsningar om hur svenska språket kan användas och
förbättras i både ämnet svenska och andra ämnen. Skolan deltar även i Styrgrupp Söder i planering inför vårdoch omsorgscollege vars upplägg och organisation skolan kommer att följa från och med vårterminen 2016.
Skolan har en utvecklingsgrupp som leds av en IKT-pedagog för att utveckla IKT-användandet på skolan. Rekto-
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rerna träffar regelbundet IKT-pedagogen för att ta del av
elevers och personals IKT-utveckling/användning.
Skolan har även behövt se över säkerheten för både elever
och personal och ett samarbete med polisen har inletts.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

En strategisk framtidsfråga för fortsatt positiv utveckling
är hur skolan tillsammans ska använda de tillgängliga
resurserna för att klara av den förväntade stora elevtillströmningen.
Skolan kommer att fortsätta att utveckla sitt systematiska
kvalitetsarbete med utarbetade rutiner för verksamheten
för att nå målen och uppnå goda resultat. Arbetet kommer att fortsätta i personalgrupper för att ta fram handlingsplaner för hur enheten ska arbeta för att nå de politiska målen för 2016.
Skolan tror på en ökad måluppfyllelse genom ökad elevkontakt, införande av elevkontrakt för alla elever, ökad
elevnärvaro och en kvalitativ höjning vid användandet
av digitala individuella studieplaner. En fortsatt kvalitativ
utveckling av skolans organisation med enkäter med åtföljande åtgärdsplaner och analyser.
Axel Weüdelskolan vill ligga i framkant och tänker proaktivt. Enheten kommer att jobba för att få i drift en studiehall för alla elever där resurser över skolformerna samarbetar. Skolan kommer också satsa på en utökning av
modersmålsstöd, där de tillsätter 50 % från och med 1/1
2016. Skolan kommer att installera ett friskvårdsrum vilket är särskilt viktigt nu när många i personalen upplever
elevernas mindre välmående som en arbetsmiljöfråga.
Med ökande efterfrågan på utbildning hos Axel Weüdelskolan är ett lokalutnyttjande på bästa sätt av största vikt.
Skolans reguljära kurser kommer ha eftermiddags- och
kvällsundervisning.
Axel Weüdelskolan ska utveckla och utöka samarbetet
med övriga skolor i förbundet och behålla det fortsatt
goda samarbetet med Kunskapsnavet.
Under 2016 förväntas en certifiering av VO-college i länet.
Axel Weüdelskolan vill utöka samarbetet med, och kring,
skolverksträffar inom VO-utbildningar i förbundet samt
planera upp nätverksträffar på Skolan för länets vård- och
omsorgslärare. Under året kommer det också planeras
för en ny YH-utbildning inom VO-sektorn.
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STAGE4YOU ACADEMY

Stage4you Academy ligger i Torsås, söder om Kalmar
och är en skola som vänder sig till elever som vill arbeta
praktiskt och kreativt med den senaste tekniken. Skolan
erbjuder ett högskoleförberedande gymnasieprogram
och ett yrkesprogram, SFI (Svenska för invandrare) samt
Särskild utbildning för vuxna.
På det högskoleförberedande gymnasieprogrammet
estetiska programmet erbjuder skolan inriktningarna
musik, spetsutbildning musik samt estetik och media.
Hantverksprogrammet inriktning hår- och makeupstylist
är ett yrkesprogram. Stage4you Academy har 90 elever
på gymnasieskolan och ca 40 elever går SFI eller Särvux.

UPPFÖLJNING AV DE PRIORITERADE MÅLOMRÅDENA

Alla elever ska nå kunskapsmålen
Elevhälsateamet (EHT) på Stage4you Academy arbetar
proaktivt för att stödja den fysiska och psykiska hälsan
genom en tidig reaktion på hög frånvaro, stöd för mentor
och förebyggande hälsoarbete m.m.
Skolans Särskilt Yrkesskickliga Lärare (SYL) för kontinuerlig en diskussion om pedagogik/didaktik utifrån
vetenskaplig grund, kollegialt lärande, kurs i betyg och
bedömning etc. på en högre nivå. Det innebär att pedagogerna ständigt utvecklas och utarbetar nya kunskaper
för högre måluppfyllelse. Fokus ska inte enbart spegla
bredden utan även spetsen så att alla skolans elever får
de utmaningar som just de strävar efter.

Analysen av utvärderingar som gjorts har bl.a. inneburit att
skolan utökat undervisningstiden i främst kursen svenska
3 och förstärkt lärarresurs i matematikkurserna 1b och 1a.
Skolan har även i år fokuserat på studieteknik, motivationshöjande åtgärder med hjälp av EHT-team, förändrat utvecklingssamtalet där eleven ska ta ett större ansvar för
sin kunskapsutveckling. Skolan ska arbeta med tidigare
insatser när en elev bedöms få svårt att nå målen (E) i
ämnet. Insatserna består av pedagogisk utredning, fler
klasskonferenser, större möjligheter för specialstöd och
anpassningar av undervisningen, utökad undervisningstid m.m. Pedagogerna har under året arbetat mycket utifrån inkludering i klassrummet.
Stort fokus har legat på förbättrad närvaro där EHT arbetar
på ett annorlunda sätt. Den totala närvaron på skolan har
ökat jämförelsevis med läsåret 14/15. Men fortfarande är
en frånvaro på 15 % för hög. Viktigt att lägga märket till är
att majoriteten av eleverna har låg frånvaro. Det innebar
att ett mindre antal elever står för merparten av frånvaron. Skolan arbetar intensivt med eleverna med hög frånvaro för att få dem att närvara på lektionerna och att arbeta aktivt. Det gör skolan genom ett aktivt mentorskap
som bygger på förtroendefulla relationer, aktivt EHT med
kurator/skolsköterska som arbetar proaktivt, rektor som
följer upp närvaron, samarbete med vårdnadshavare och
andra aktörer såsom BUP, socialtjänst etc.
Rektor har uppmärksammat att skillnaden mellan
jämförelsetalet mellan män och kvinnor är för stor.
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Noterbart är att de elever som inte lyckades få sin grundläggande behörighet på det estetiska programmet var
samtliga män. Ytterligare två skillnader är; att flickor mår
psykiskt sämre och att pojkar har högre frånvaro. När det
gäller pojkars frånvaro så märker Stage4you Academy av
en motivationsbrist och brist på tydliga målbilder. EHT
arbetar mer förebyggande med pojkar och flickors närvaro genom att se över elevers allmäntillstånd (hälsosamtal
med skolsköterskan samt kuratorsamtal), har fler klasskonferenser, fokus på studieteknik, inkluderande arbetssätt etc.
För att öka andelen elever som gör sig behöriga till högskolan informeras eleverna på hantverksprogrammet vid
läsårsstart om hur ett gymnasieprogram är uppbyggt
samt vad som krävs för högre studier. I och med elevens
individuella val sker en ny information och möjligheten
och fördelarna med att läsa in grundläggande behörighet till högskolan. Då finns även möjlighet för enskilda
samtal med studie- och yrkesvägledare.
Rektor har utvecklat sitt pedagogiska ledarskap med
beprövad erfarenhet och forskning som utgångspunkt
för att skapa en organisation vad gäller schema, fördela
resurser och leder lärprocesser för förbättrad pedagogik/
didaktik. Viktiga utvecklingsområden har varit analyser
av måluppfyllelsen, lärcirklar, kollegialt lärande och att
utveckla metoder för att höja elevernas eget ansvar för
och insikt i sina studier samt att öka forskningsanknytningen.
Stage4you Academy har sedan 2014 arbetat kontinuerligt för att utveckla lärarsamverkan för förbättrad pedagogik/didaktik. Det har inneburit att skolan har bedrivit
kollegialt lärande med syfte att förbättra undervisningen.
Rektor har även mer strukturerat besökt alla undervisande lärare och kopplat det till medarbetarsamtal och lönesamtal. Skolans pedagoger arbetar utifrån individuella
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mål som är kopplade till undervisningen och som kontinuerligt utvärderas för förbättrad undervisning. Skolan
har skapat bokcirkel utifrån aktuell forskning som sedan
diskuterats i grupp och hur den forskningen kan användas på Stage4you Academy.
Skolan bedriver idag Svenska för Invandrare (SFI) samt
LÄRVUX på skolan. Målet de senaste åren har varit att
individanpassa undervisningen genom inköp av digitala verktyg samt digitala läromedel. På så sätt har varje
elev större möjlighet att arbeta mer självständigt med
tal, skrivande, lyssna på i och utanför skolan. Detta ökar
förutsättningarna för att eleverna kan slutföra sina kurser.
Skolan har ett nära samarbete med integrationsenheten
samt arbetsförmedlingen vilket medför att skolan kontinuerligt kan utvärdera varje elevs studieframgångar och
på ett snabbt och smidigt sätt bli informerade om progressionen inte är tillfredställande
Eleven i centrum – trygghet och trivsel
Trygghet och trivsel är mycket viktigt för Stage4you Academy. Skolan är liten vilket bidrar till att alla blir sedda
och uppmärksammade. På samtliga utvärderingar som
görs märks det att eleverna trivs på Stage4you. Skolan
kommer att fortsätta med detta framgångsrika arbete
via diverse aktiviteter som skolan arrangerar tillsammans
med bl.a. elevkåren och Torsås kommun. Skolan märker
av att eleverna inte alltid respekterar varandras behov av
studiero i klassrummet såsom arbetsmoral, mobiltelefoner, sen ankomst etc. I år utarbetar elever och personal
trivselregler tillsammans. Reglerna kommer sedan skrivas under av varje elev och pedagogerna måste sedan
tillsammans implementera trivselreglerna på ett mer uthålligt sätt än tidigare.
Personalen reagerar snabbt om de märker av att elever
inte trivs. Skolan har en nära kontakt med eleverna via
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mentor, EHT-personal och övrig personal. Alla elever har
både hälsosamtal med skolsköterska och med kurator.
De skapar därmed kontakt och eleven vet vem de kan
vända sig till om problem skulle uppstå.
Elever i behov av särskilt stöd
Inför läsåret 15/16 har Stage4you Academy arbetat intensivt för att arbeta inkluderande genom att ge eleverna tillgång till de presentationer läraren använder sig av
på lektionen, inläsningstjänst, ljudinspelningar etc. som
ett stöd för ökad kunskapsinhämtning. Elevhälsateamet
(EHT) arbetar även på ett annat sätt för att så tidigt som
möjligt fånga upp de elever som har behov av stöd och/
eller extra insatser för att öka möjligheten för eleven uppnå sin examen. Alla nya elever genomför både hälsosamtal med skolsköterska samt kuratorsamtal med kuratorn.
Skolan bjuder tidigt in till föräldramöte där vårdnadshavare har möjlighet att informera både mentor samt
rektor.
Stage4you Academy har bedrivit ett målinriktat arbete med utvecklingen av introduktionsprogrammet (IM)
genom att tidigt utarbeta och kontinuerligt följa upp
måldokument i samarbete med elev och vårdnadshavare. Skolan har öppnat upp för yrkesinriktade, praktiska
kurser och mer motiverande insatser för IM-elever. Dessutom har skolan tagit till sig mycket ny kunskap om vikten
av ett professionellt bemötande av elever i målgruppen
samt haft mycket kontakter inför och under skolgången med andra inblandade aktörer. Fortsatt arbete med
att vidga möjligheterna för elevgruppen bland annat
genom att utöka samarbetet med yrkesintroduktion på
introduktionsprogrammet (IMYRK).
Skolhälsovårdens uppdrag är att främja, förebygga och
stödja elevernas utveckling mot målen. Skolhälsovården finns på plats i skolan under hela skoldagen vilket
gör att skolan anser att målet är uppfyllt. I och med att
skolhälsovårdens personal övergått till semestertjänster
har möjligheterna till att utvärdera, planera och samverka ökat. Elevhälsan, främst kuratorer och skolsköterskor,
tillsammans med andra personalgrupper initierar, planerar och genomför olika aktiviteter i linje med likabehandlingsplanen och arbetet mot kränkande behandling samt
drogrelaterade frågor.
Digital kompetens
I och med att lärarna på Stage4you Academy hela tiden
utvecklar sin digitala kompetens så ökar möjligheten för
eleverna att öka sin. Skolan har inför läsåret 15/16 haft
flera utbildningstillfällen för eleverna så att deras digitala
kompetens ska öka. De tillfällena har innehållit allt från
Google-dokument, Google Classroom, presentationsteknik, inläsningstjänst, källkritik, informationssökning o.s.v.
Om någon elev har svårt för de digitala hjälpmedlen så
finns en specialpedagog som ger extra hjälp vid behov.
Skolan har under flera år arbetat med att stärka lärarnas

digitala kompetens och fokus har legat på hur digitala
verktyg kan stärka undervisningen. Rektor har tillsammans med IKT pedagog samt SYL arbetat enträget för att
utveckla de digitala redskapen utifrån pedagogiska och
didaktiska utgångspunkter. Stage4you Academy kommer att koppla forskningen på ett tydligare sätt än idag
så att skolan vet att det som görs hela tiden ska öka skolans måluppfyllelse.
Rektor för fortlöpande diskussioner med IKT-pedagog
samt SYL för att utveckla skolans och sin egna digitala
kompetens.
Ekonomi i balans
Budgeten för skolan omfattar 12,0 mkr. Stage4you Academy gick in i 2015 med en kostymanpassning på drygt
3 mkr. I budgetprocessen hade man en god prognos om
kommande förstaårselever vid höstterminen 2015 och
effekten blev därmed marginell med minus 0,1 mkr.
Årets utfall för skolan är ett underskott om 2,0 mkr. Komvux genererar ett lite överskott om 0,3 mkr men då det
Estetiska programmet producerar ett underskott om 2,1
mkr och Hantverksprogrammet likaså med 0,4 mkr så är
utfallet totalt sett negativt.
Komvuxverksamheten överskrider sin budget avseende
köp av grundläggande vuxenkurser med 0,3 mkr. Detta
täcks dock upp av ett intäktsöverskott inom SFI verksamheten avseende undervisning för elever inom etableringen. YH utbildningen ”Be@m” (Broadcasting, event och
management) startades aldrig under hösten då elevunderlaget inte var tillräckligt och därmed visar på ett visst
underskott avseende upparbetade kostnader.
SFI och yrkesutveckling
Rektor anser att Stage4you Academy idag har ett bra
upplägg för undervisningen i svenska för invandrare (SFI)
där eleverna har stora möjligheter till individuella lösningar genom digitalisering, webblicenser och att kombinera praktik med skola etc. Vid inskrivningen skapas en
individuell studieplan som hela tiden förändras utifrån
elevens progression under studietiden. Strävar efter att
hela tiden arbeta utifrån elevens kunskapsnivå, yrkesoch studiebakgrund. Skolan utvecklar pedagogiska samt
didaktiska metoder och har ett nära samarbete med integrationsenheten och arbetsförmedlingen. Det har inneburit att varje enskild elev har möjlighet att arbeta enskilt
med en till en dator i den takt som passar eleven. Eleven
kan därmed både arbeta i skolan samt hemma för att få
den utveckling som behövs i det svenska språket.
Stage4you Academy har alltid haft god närvaro på SFI.
Skolan arbetar tätt nära integrationsenheten samt arbetsförmedling och träffas dem regelbundet för att diskutera pedagogiska och enskilda elever. Om det uppstår
några problem så har skolan allt som oftast en samsyn
och ett gemensamt ansvar för att komma tillrätta med de
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problem som kan uppstå. SFI-elever får näringslivsinformation under senare delen av SFI-tiden i samarbete med
integrationsenheten i Torsås kommun.
Jämställdhet
Analysen av Stage4you Academys statistik visar på att
jämställdheten inte är vad den borde vara. Män har idag
sämre måluppfyllelse (andel med examensbevis) och
lägre meritvärde än kvinnor och en förklaring är sämre
närvaro. Skolan har arbetat mycket målmedvetet med
frånvaro problematiken de senaste åren men märker att
det går åt rätt håll. Under innehavande läsår kommer skolan arbeta med det här inom EHT genom samtal, aktivitetsdag, kontakt med hemmet etc.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Det föregående året har varit mycket intressant och
givande. Stort fokus har varit på pedagogisk utveckling
för att ständigt förbättra undervisningen i klassrummet
för att hela tiden öka måluppfyllelsen och att hela tiden
förnya sig utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Det
har skett genom ett tätt samarbete mellan rektor, Särskilt
Yrkesskicklig Lärare (SYL) och övrig personal på skolan.
Stage4you Academy’s elever har gjort avtryck i media
under året. Kalle Johansson deltog i Melodifestivalen.
Under tävlingen ”Svensktoppen nästa” deltog flera elever
från Stage4you Academy och vann Kalmarfinalen gjorde
Fanny Nilsson, som i augusti fick åka till Göteborg för riksfinalen.
Elever på hantverksprogrammet inriktning hår- och
makeupstylist tillämpar sina nya förvärvade kunskaper
inför alla konserter som genomförs, speciellt under skolans årliga halloweenkonsert får eleverna verkligen visa
prov på sina kunskaper. Därutöver tillämpar eleverna
sina kunskaper och kreativitet under olika teman såsom
avant-garde, portfolio, brud och bröllop.
Eleven på skolans estetiska program inriktning estetik
och media har erhållit förstärkta kunskaper inom rörlig bild och ljudproduktion. Merparten av konserterna
filmas och ”streamas” (en process där en ljud- eller bildsignal överförs digitalt från en källa till en mottagare),
vilket sker som en del av utbildningen. Eleverna arbetar
även mycket med ljud- och bildproduktion inom olika
media och genomför uppdrag åt skilda aktörer.
I januari fick förbundet besked om att skolans YHansökan blivit beviljad. Utbildningen går under namnet
BE@M (Broadcast, event and managment) och vänder
sig till elever som vill arbeta inom framtidens mediascen.
Skolan påbörjade en marknadsförings- och utbildningsplan och antalet utbildningsplatser var 20 stycken. Antalet sökanden var emellertid för få till den omgång som
skulle starta under 2015, så styrelsen beslutade att avvakta med en antagning.
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Samtidigt som skolan bedrivit ett pedagogiskt utvecklingsområde så har mycket fokus varit på att få ett ökat
elevunderlag. Stage4you Academy fick dock inte det
antalet elever som skolan strävade efter och som en
konsekvens av det sviktade elevunderlaget samt stora
ekonomiska underskott, så presenterades det för styrelsen under hösten en utredning med olika framtida scenarier. Under året fördes intensiva diskussioner mellan
Kalmarsunds gymnasieförbund och Stage4you AB (som
bedriver karaktärsdelen inom det estetiska programmet).
Utgångspunkten var att hitta en lösning på de stora ekonomiska förlusterna. Förhandlingarna utmynnande i att
en etablering i Kalmar vore fördelaktig och Stage4you AB
inkom med ett bud till Kalmarsunds gymnasieförbunds
styrelse under hösten 2015. Ett anbud som både av juridiska och ekonomiska skäl var omöjligt att bejaka.
Den 23 oktober beslutade Kalmarsunds gymnasieförbunds styrelse att flytta skolans program till skolor i
Kalmar från och med läsåret 2016/2017 och driva utbildningarna helt i egen regi.
Avtalet med Stage4you AB löper vidare till 2016-06-30 för
att därefter upphöra.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Med anledning av förbundsstyrelsens beslut hösten 2015
kommer skolans program att flyttas från och med läsåret
2016/2017 till:
- Jenny Nyströmskolan; estetiska programmet, inriktning
musik, spetsutbildning musik, estetik och media
- Lars Kaggskolan; hantverksprogrammet; hår- och
makeup-stylist
- Axel Weüdelskolan; SFI samt Lärvux
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ÖLANDS GYMNASIUM

Ölands Gymnasium är en liten och trivsam skola som omfattar många olika skolverksamheter. Sammanlagt har
skolan ca 200 elever. Skolan ligger i Borgholm och består
av en skolenhet med en rektor.
Här finns gymnasieprogrammen restaurang- och livsmedelsprogrammet samt hotell- och turismprogrammet,
men också introduktionsprogrammen.
Ölands Gymnasium bedriver också vuxenutbildning i
form av gymnasiala kurser, undersköterskeutbildning
och utbildningar inom yrkes- och lärlingsvux. Skolan
erbjuder Svenska för invandrare, Särskild utbildning för
vuxna (Lärvux) och en yrkeshögskoleutbildning till Köksoch Restaurangchef.

betyg sjönk. Det var viktigare att fixa jobbet i köket än att
klara skoljobbet. Skolan har haft motiverande samtal för
elever som är skoltrötta och en tät föräldrakontakt.
Fördelningen flickor och pojkar har varierat väldigt under
de 12 år som skolan gjort intag. Förutom i någon enstaka
klass så är det flickorna som når de bästa medelbetygen.
Däremot är det inte ovanligt att pojkarna har minst lika
bra eller ibland högre betyg i karaktärsämnen. Pojkarna
har tillbringat mer tid i köket än flickorna, jobbat extra
kvällar och helger i stor omfattning eftersom det är roligare att jobba och tjäna pengar än att vara i skolan och
ha teori. En viktig faktor är attityden bland många killar
att det inte är tufft att plugga och vara duktig i skolämnen.

Alla elever ska nå kunskapsmålen
En hög andel av eleverna på Ölands Gymnasium har
redan från början av sina gymnasiestudier siktet inställt
på att få med de specifika kurserna som krävs för grundläggande behörighet. Skolan uppmuntrar även eleverna
till att studera de tre kurserna under sina gymnasieår.
Samläsning med komvux gör det möjligt till en acceptabel kostnad. Ett tretimmars extra pass i veckan läggs ut
för detta.

Skoltrötthet, brist på motivation och en benägenhet att
tacka ja till jobb i stället för att närvara på lektioner har
gjort att närvaron minskat något sedan förra mätningen.
En inställning att närvaro inte är viktig eftersom gymnasieskolan är frivillig förekommer, även bland föräldrar. En
sorts oförståelse eller brist på insikt från vissa föräldrar att
närvaro i skolan är viktigt och spelar roll. Skolan kommer
involvera vårdnadshavare till elever som är “skoltrötta”
och stannar hemma från skolan tidigare. Motiverande
samtal är en insats som skolan kommer att använda sig
av för att öka närvaron.

Skillnaden i jämförelsetal mellan kvinnor och män har
ökat under året. Flera av pojkarna som slutade vårterminen 2015 var tämligen skoltrötta och hade tappat motivationen att plugga. De ville helst av allt bara ha ett jobb.
Något som ett par också fick under årskurs tre. Tidvis
inkräktade jobbet på skolan vilket fick till följd att motiveringen och moralen att klara kurserna med godkända

Omorganisationen 201,3 då personer med olika stödfunktioner bl.a. ekonomi och kvalitetsarbete, har frigjort
tid för rektor att utveckla sitt pedagogiska ledarskap.
Utöver detta reducerades antalet centrala arbetsgrupper
vilket frigjort tid för viktigt arbete med pedagogerna på
skolan. Rektor har getts möjlighet att delta i Skolriksdagen, Nordiska skolledarkongressen och Borgholmskonfe-

UPPFÖLJNING AV DE PRIORITERADE MÅLOMRÅDENA

ÅRSREDOVISNING 2015 | 55

Verksamhetsberättelser - Skolområde 2

rensen som gett inspiration och tankar kring ledarskapet
i skolan. Rektor har initierat gemensam fördjupning av
Dylan Williams ”Att följa lärande” och hans tankar kring
formativ bedömning, samt introducerat och har aktivt
deltagit i webbkursen ”Betyg och bedömning” tillsammans med lärarna på skolan.
Förbundets gemensamma satsning på Digital kompetens och utvecklingen av densamma tillsammans med
IKT-pedagogerna och SYLarna har ökat och utvecklat
det kollegiala lärandet. Lärarna deltar i gemensam KPT
inom bl.a. formativ bedömning och kollegialt lärande.
Dela-kulturen är i fokus inom förbundet och på den egna
skolan. Personalen börjar veckan med att ha gemensamt
”Måndagsmöte” en möjlighet för avstämning och planering. Aktuella utvecklingsområden är de tre spåren – ”Den
goda måltiden”, ”Entreprenörskap” och ”En hälsosam livsstil”.
Den grundläggande vuxenutbildningen (GRUV) har fört
en sovande tillvaro på skolan under de senaste åren men
i och med att SFI växer och eleverna klarat kursen SFI D
har GRUV tagit fart igen under 2015. Från en handfull till
45 elever, där 9 av 10 har invandrarbakgrund. Eleverna
behöver eller vill studera vidare inom GRUV och gymnasial
vuxenutbildning. Studiemotivationen hos eleverna är
i regel hög. Ölands Gymnasium har fått en annan målmedveten elevgrupp inom grundläggande vuxenutbildning i skolans invandrarelever vilket bidragit till en hög
måluppfyllelse som följd.
Andel studerande som slutför påbörjade kurser inom
gymnasial vuxenutbildning är hög. En faktor är att många
studerande kommer för att komplettera sina tidigare
betyg inför studier på högskola eller universitet. Motiva-
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tionen att klara kurserna är hög. Arbetet inom den digitala satsningen, formativ bedömning, betyg och bedömning har bidragit till en större medvetenhet kring värdet
av uppföljning av elevernas resultat, analys och inte
minst feedback till eleverna. En ökad medvenhet kring
utvärderingar och uppföljning av resultat är andra viktiga faktorer för måluppfyllelsen. Utvärderingar under och
i samband med kursernas avslut synliggör lättare eventuella brister. De extra stödpassen på skolan är öppna även
för komvuxeleverna och nyttjas frekvent. Möjligheten att
kunna komma och studera på skolan är viktigt för många
Komvuxelever.
Eleven i centrum – trygghet och trivsel
Eleverna på Ölands Gymnasium är i regel nöjda med skolan och sin skolgång. Det är en liten skola där alla känner
alla och var och en blir sedd vilket bidrar till trygghet.
Närheten till lärarna och övrig personal samt bra och
välutrustade lokaler bidrar till trivseln. Det finns ett väl
fungerande samarbete med entreprenören som sköter
utbildningen i karaktärsämnena på skolan. Utbildningen
i karaktärsämnena har varit av hög kvalitet och eleverna
har haft daglig tillgång till skickliga yrkesmän och yrkeskvinnor som blivit förebilder i deras blivande yrke.
De senaste åren har skolan arbetat målmedvetet med
likabehandling, genusperspektiv, normkritiskt tänkande,
respekt och tolerans då resultatet på denna punkt flera år
varit lågt. Förutom deltagande i förbundets gemensamma satsning på Hållbar Jämställdhet har skolan arbetat
med stiftelsen Friends som hållit i utbildningar och föreläsningar på skolan. De har varit mycket uppskattade
av eleverna som varit delaktiga i planeringen av skolans
jämställdhetsdagar. Detta har medfört ett högre omdöme
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från eleverna i trivselenkäten. Skolans dag där alla skolans elever deltagit och lärt känna varandra uppskattades
enormt och bidrog till många nya kompisar över klass- och
nationalitetsgränser.
Kursutvärderingarna visar att eleverna anser att ordningen på lektionerna är bra. Arbetsklimatet i klassrummet
hänger nära ihop med bemötande och respekt mellan
de som befinner sig i rummet; elever- elever, elever-lärare. Skolans lärare skapar intresse för kursen och deras
engagemang och kunskap i ämnet är också avgörande.
En elev som blir sedd och får uppmärksamhet brukar inte
ha anledning att störa ordningen och arbetsmiljön.
Elever i behov av särskilt stöd
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. Lärarna arbetar med formativ bedömning med feedback och kontinuerlig uppföljning blir ett stöd för eleven. Skolan har fram till nu inte
haft något behov av studiehandleding på modermålet
då det inte har funnits elever med ett annat modersmål
inom gymnasieskolan.
Ölands Gymnasium har en skolsköterska på 20 % för 35
elever. Skolsköterskans tid är nu fördelad så att alla elever ska ha möjlighet att träffa henne. Sedan januari 2015
finns en speciallärare/specialpedagog med timanställning.

stöttat rektor i framtagandet av en plan för skolans digitala utveckling. Rektor har deltagit i lärarnas olika digitala
aktiviteter och fortbildning.
Projektet ”Det mobila digitala klassrummet” har genomförts under 2015. Med projektet ville lärarna skapa
en mer ändamålsenlig pedagogisk arbetsmiljö med digitala verktyg som stöd i det pedagogiska arbetet, ett
mobilt digitalt klassrum som man kan ta med sig var helst
undervisning sker. Materialet har också kommit till
användning för skolans nya elever på introduktionsprogrammet som fått använda det i sin undervisning.
Med verktygen förflyttar alla sig lätt utanför skolans
väggar och kan samla in och bearbeta kunskap t.ex. vid
idrottslektioner, exkursioner, spelifierat lärande och AR
(augmented reality). Verktygen underlättar och stödjer
också den formativa bedömningen och det kollegiala
lärandet genom att erbjuda en dokumentation i ett digitalt format av olika delar av elevernas kunskapsutveckling för hela arbetslaget.
Ekonomi i balans
Budgeten för skolan omfattar 11,4 mkr. Ölands Gymnasium gick in i 2015 med en kostymanpassning på nära
1,4 mkr. Restaurang- och livsmedelsprogrammet fick sju
färre elever till årskurs ett vid höstterminen 2015 jämfört
med vad budgeten var baserad på. Då skolan ersätter
entreprenören som handhar restaurang- och livsmedelsprogrammets elever med ersättning för grupp om minst
16 elever per årskurs så reduceras inte kostnaderna i takt

Digital kompetens
Samtliga gymnasieelever på Ölands gymnasium har
under sin studietid tillgång till en Mac och komvuxeleverna får låna en Chromebook under lektionstid. Då
lärarnas digitala kompetens ökar och användandet av
digitala hjälpmedel i undervisningen ökar, ökar samtidigt elevernas digitala kompetens på köpet. Ett exempel är att alla arbetar i Google Classroom. Samläsningen
mellan gymnasieelever och komvuxelever gör att komvuxelevernas digitala kompetens ökar på köpet då de
arbetar digitalt i klassrummet. I år har skolan använt nya
digitala verktyg. T.ex. har digitala skrivplattor använts i
matematik. Aktivitetsband har använts i ämnet idrott och
hälsa, mobiltelefoner med olika appar med mera.
All den fortbildning som skett sedan starten av den
digitala satsningen tillsammans med LIN Education och
inte minst med IKT-pedagogerna gör att lärarnas digitala kompetens fortsätter stärkas. Rektors digitala kompetens och förmåga att leda digitaliseringen har utvecklats
i processleding med LIN. Tillgången till IKT-pedagog har
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med att eleverna minskar på samma sätt som på exempelvis Stage4you Academy som likt Ölands Gymnasium
köper in undervisning i karaktärsämnen från entreprenör.
Årets utfall för skolan är ett underskott om 0,3 mkr där
komvuxverksamheten producerar ett överskott om 0,3
mkr beroende till största delen på verksamheten inom
SFI. Borgholms kommun har fram till 2015 bedrivit SFI
undervisning för nyanlända flyktingar inom etableringen i egen regi men från årets början så får de sin undervisning på Ölands Gymnasium. Grundläggande vuxenverksamhet, där bland andra de som studerat färdigt på
SFI fortsätter sina studier, har dock ett underskott om
0,4 mkr då verksamheten har startats upp under året och
omfattningen var delvis okänd vid ingången av året.
Restaurang- och livsmedelsprogrammet visar på ett
underskott om 0,8 mkr medan Hotell- och turismprogrammet bär sina kostnader.
Under hösten 2015 startades språkintroduktion återigen
på Ölands Gymnasium och finansieringen sker genom
en omfördelning från centrala medel till enheter som har
programmet.
SFI och yrkesutveckling
Andel studerande som slutför påbörjade kurser i svenska
för invandrare (SFI) är hög på Ölands gymnasium. Motivationen att lära sig svenska språket är hög och eleverna
är också medvetna om att de behöver ha kursen D med
sig från SFI för att få jobb etc. Skolan har ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen som besöker de stude-
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rande och ger information på svenska eller annat språk
med hjälp av tolk. Närvaron på SFI är godkänd men skulle
kunna bli bättre. En genomgång av frånvaron inom SFI
visar att frånvaro ofta beror på antingen att en förälder är
hemma med sjukt barn eller har fått instegsjobb. Diskussion förs med Borgholms kommun och Arbetsförmedlingen om annat upplägg på praktik och instegsjobb för
att öka närvaron i skolan.
SFI-elever får näringslivsinformation via Arbetsförmedlingen som kommer regelbundet, fackliga organisationer
kommer en gång per år och socialförvaltningen informerar om jobb inom vår- och omsorg och olika branscher
informerar om sina företag.
Jämställdhet
Rektor bedömer att Ölands gymnasium har en god jämställdhet på skolan. Antalet anställda kvinnor på skolan
är i majoritet men jämställdhet är ju så mycket mer än
antalet män och kvinnor på en arbetsplats. Skolan arbetar med hållbar jämställdhet och medvetandegörandet
av jämställdhetsfrågor i all undervisning.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Det treåriga projektet Strategiutveckling Ölands Gymnasium avslutades den 31 januari 2015. Från gymnasieförbundets sida fanns en tanke om en fortsättning men
då medBorgholms kommun som projektägare och medverkan från såväl Regionförbundet, Mörbylånga kommun som gymnasieförbundet. Avsikten med det nya
samarbetet var att ytterligare stärka Öland som en stark
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gastronomisk region, men projektet kunde inte fullföljas
då flera av de tilltänkta samarbetspartnerna drog sig ur.
Förbundet har dock fortsatt sina satsningar vid Ölands
gymnasium vad gäller den gastronomiska akademin
med olika gästföreläsare.
Halltorps Gästgiveri fick en ny ägarkonstellation i februari
månad och skolan förlängde avtalet inom restaurangutbildningen till sommaren 2018.
Under några år bedrevs undervisningen i SFI (svenska
för invandrare) inom etableringen av Borgholms kommun. Från februari började kommunen åter fasa över
ansvaret till Ölands Gymnasium och gymnasieförbundet.
Från och med den 1 juni är all SFI åter samlad på skolan.
Under sommaren studerade 29 elever svenska för invandrare. Under hösten 2015 växte antalet till 60 personer och
2,5 lärartjänster har anställts.
Den 18 augusti 2015 påbörjade skolans sista elever på
restaurang- och livsmedelsprogrammet samt hotell- och
turismprogrammet sin utbildning. Efter flera års underskott beslutade styrelsen den 23 oktober att Ölands
Gymnasium inte skulle göra någon antagning för 2016.
De elever som finns på skolan går dock klart sin utbildning på skolan.
Den 29 september startar skolans första yrkeshögskoleutbildning (YH); Köks-och restaurangchef med 21 studerande. Denna utbildning pågår till den 1 april 2016.
Skolan har under hösten ansökt om statsbidrag för ytterligare 2 nya YH-utbildningar; gastronomisk kock samt
destinationsutvecklare.
Borgholms kommun har, liksom övriga kommuner i regionen, tagit emot många flyktingar under hösten. Antalet
ensamkommande ungdomar har likaså ökat. Gymnasieförbundet beslutade att åter starta upp språkintroduktionsprogrammet (IMS) på Ölands Gymnasium (skolan
hade en klass vinter/vår 2013) och den 9 november 2015
tog skolan emot 26 IMS-elever. Två lärare har anställts för
att täcka det ökade behovet av undervisning. Då situationen är ansträngd vid Lars Kaggskolan beslutades att
de elever som bor i Borgholms kommun fortsätter sin
skolgång på Ölands Gymnasium efter juluppehållet. Vid
tiden för julavslutning var ytterligare 30 elever anmälda
till skolgång på introduktionsprogrammet.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Svenska för invandrare (SFI) kommer att öka i antal även
under 2016. Vid vårterminens start 2016 har skolan 75
elever på SFI, varav de allra flesta inom etableringen, och
fler är på ingång. Allteftersom de blir klara med SFI D-kurs
går många över till att läsa kurser på grundläggande
vuxenutbildning, (GRUV). Under 2015 hade skolan 45
GRUV-elever med annat modersmål än svenska.

Språkintroduktionsprogrammet (IMS) kommer även det
att växa om än kanske inte i samma takt som under hösten 2015. Flera av förläggningarna stänger under våren
vilket innebär att de elever som har sitt boende där kommer att anvisas till annan ort i Sverige såvida de inte hinner få uppehållstillstånd innan dess. Uppdraget/målet är
att så många elever som möjligt ska göra sig behöriga till
ett nationellt gymnasieprogram senast det året är de fyller 19. Med vuxenutbildningen som bas kan skolan skapa
en ny nisch och erbjuda studier på högstadienivå/grundläggande nivå för IMS-eleverna. Kompetensen finns på
skolan för att klara detta.
En restaurangutbildning startar upp i februari i Komvux
regi och förhoppningsvis sker det ytterligare en antagning till YH-utbildningen.
Det stora antalet nya elever gör att inköp av bänkar
och stolar måste göras samt att utöka antalet klassrum.
Ett förtroendefullt och gott samarbete med Borgholms
kommun har lagt grunden för att säkra lokalbehovet.
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Redovisningsprinciper

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 var med dem
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 %.
Beräkningen av pensionsskulden är framtagen av
Skandia.

AVSKRIVNINGAR

Lager har värderats enligt ”lägsta värdets princip” LVP, vilket betyder det lägsta av anskaffnings- eller netto-försäljningsvärdet (verkligt värde).
Rak avskrivning innebär att ett lika stort belopp kostnadsförs varje år under avskrivningstiden. Planenliga
avskrivningar görs enligt kommunförbundets förslag till
avskrivningstider.
De olika avskrivningstiderna för investeringar är:
Inventarier
10 år
Stadigvarande undervisningsmaterial
5 år
Förbundet investerar endast i stadigvarande undervisningsmaterial samt inventarier och äger inte några byggnader. Detta innebär att komponentavskrivning och övrig klassning av komponenter inte är aktuell.

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
0,5 prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för
materiella- och immateriella tillgångar.

KAPITALTJÄNSTKOSTNADER

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

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 % för medlemsavgift Pacta för de grupper det
berör. Gruppen uppehållslön är i bokslut 2015 uttagen efter
lönekörning i januari 2016 vilket den inte var bokslut 2014.
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RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS
RESULTATRÄKNING OCH FINANSIERINGSANALYS
NOT

BUDGET

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

2015

2015

2014

2013

2012

2011

Verksamhetens intäkter

1

102,8

123,7

118,0

96,2

86,8

128,7

Jämförelsestörande intäkter

1

0,0

3,5

0,0

6,9

8,2

0,0

Verksamhetens kostnader

2

-491,4

-513,0

-507,4

-528,1

-524,4

669,3

Pensionskostnader m.m.

3

-17,1

-16,5

-15,9

-16,9

-19,2

0,0

Avskrivningar

4

-2,8

-3,0

-2,8

-2,9

-3,8

-4,6

-408,5

-405,3

-408,1

-444,9

-452,4

-445,2

Verksamhetens nettokostnad
Medlemsbidrag

5

408,6

408,6

412,1

429,4

431,9

454,2

Statsbidrag

6

0,0

1,7

6,3

14,1

27,0

14,7

Finansiella intäkter

7

0,5

0,1

0,4

1,3

2,0

2,2

Finansiella kostnader

8

0,0

0,0

0,0

-0,4

-0,2

0,0

0,5

5,1

10,7

-0,5

8,3

25,8

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

2015

2014

2013

2012

2011

Årets resultat
NOT
(TKR)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
5,1

10,7

-0,5

8,3

25,8

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Resultat av finansiella poster
10

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgång

4

3,0

2,8

2,9

3,8

4,6

0,0

0,0

0,0

-0,1

0,0

Avsättning till pensioner

13

0,2

-2,9

1,6

-0,1

-13,8

Övrigt

14

-0,7

-0,7

-1,3

-0,7

0,0

0,0

0,04

0,1

0,0

0,0

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

11

41,7

12,5

0,9

-39,9

-4,2

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

15

-36,2

3,0

-2,4

14,8

-13,3

13,1

25,4

1,3

-14,0

-0,9

-4,5

-4,8

-3,9

-3,4

-2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Försäljning

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

Medel från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

9

Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

-4,5

-4,8

-3,9

-3,3

-2,7

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

Försäjning av finansiella anläggningstillgångar

10

Medel från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning av långfristiga fodringar

0,0

0,0

-0,1

0,0

0,0

Medel från finansieringsverksamheten

0,0

0,0

-0,1

0,0

0,0

ÅRETS KASSAFLÖDE

8,7

20,6

-2,7

-17,2

-3,6

Likvida medel från årets början

83,8

63,2

65,9

83,1

86,7

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

92,5

83,8

63,2

65,9

83,1
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Balansräkning

BALANSRÄKNING
KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
(MKR)

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

NOT

2015

2014

2013

2012

2011

Maskiner och inventarier

9

16,8

15,3

13,3

12,4

12,8

Finansiella anläggningstillgångar

10

0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

16,9

15,4

13,5

12,4

12,9

0,7

0,7

0,8

0,8

0,8

11

39,1

80,8

93,2

94,2

54,2

12

92,5

83,8

63,2

65,9

83,1

Summa omsättningstillgångar

132,3

165,3

157,2

160,9

138,2

TILLGÅNGAR

149,1

180,7

170,7

173,3

151,1

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

BOKSLUT

2015

2014

2013

2012

2011

Ingående eget kapital

71,5

60,8

61,3

53,1

27,2

Direktbokning eget kapital

-8,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets resultat

5,1

10,7

-0,5

8,3

25,8

67,8

71,5

60,8

61,3

53,1

Anläggningstillgångar

Långfristig fordran

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Kassa och bank

NOT

Eget kapital

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner

13

2,0

1,8

4,7

3,1

3,2

Andra avsättningar

14

9,4

1,3

2,0

3,3

4,0

Skulder
Långfristiga skulder

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kortfristiga skulder

15

69,9

106,1

103,2

105,6

90,8

Summa skulder

81,3

109,2

109,9

112,0

98,0

EGET KAPITAL OCH SKULDER

149,1

180,7

170,7

173,3

151,1

30,8

33,3

37,4

34,5

32

38,2

41,3

46,4

43

39

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser före 980101

17

inklusive löneskatt
Borgensåtaganden

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

84,7

126,7

174,3

134

149

Anläggningskapital

16,9

15,4

13,5

12,4

12,9

Rörelsekapital

62,4

59,2

54,1

55,4

47,4

Soliditet

45%

40%

36%

35%

35%

Likvida medel

92,5

83,8

63,2

65,9

83,1

Leasingåtaganden operationella

18

Nyckeltal
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Drift- och investeringsredovisning

DRIFTSREDOVISNING
DRIFTREDOVISNING
(TKR)
ENHET INKL INTERNA POSTER

KOSTNADER INKL
AVSKRIVNINGAR + IR
BUDGET

REDOVISNING

INTÄKTER INKL STATSBIDRAG

NETTO

BUDGET

REDOVISNING

BUDGET

REDOVISNING

AVVIKELSE

Gemensamt

59 429

65 343

21 581

31 909

37 848

33 434

4 413

Interkommunalt

85 799

76 366

72 207

79 795

13 592

-3 429

17 021

Förbundskontoret

13 881

12 653

180

233

13 701

12 420

1 281

Skolområde 1

192

705

0

253

192

452

-260

Lars Kaggskolan

104 009

109 609

6 297

8 435

97 711

101 174

-3 463

Stagneliusskolan

75 494

81 058

1 298

2 508

74 196

78 550

-4 354

Jenny Nyströmsskolan

120 112

126 794

7 783

10 158

112 329

116 636

-4 307

50

13

0

0

50

13

37

44 017

45 791

12 340

15 051

31 677

30 740

936

Skolområde 2
Axel Weüdelskolan
Ölands Gymnasium

4 226

5 614

53

876

4 172

4 738

-565

Öland - komvux

7 520

8 724

272

1 767

7 247

6 957

290

Stage4you academy

9 859

12 346

106

249

9 753

12 096

-2 344

Torsås - komvux

2 633

2 878

350

934

2 283

1 944

339

Varav avskrivningar

-2 752

-3 011

0

0

-2 752

-3 011

259

0

0

0

-1 711

0

1 711

-1 711

Varav interna poster

-19 016

-29 020

-19 016

-29 020

0

0

0

Varav statsbidrag
finansiering pensioner

-13 897

-14 002

0

0

-13 897

-14 002

105

Avsättning omstr S4U

0

6 452

0

0

0

6 452

-6 452

Avsättning kommunalt åtagande

0

2 989

0

0

0

2 989

-2 989

Gy11

0

-631

0

0

0

-631

631

Intern ränta

0

0

700

756

-700

-756

56

1 243

2 330

0

1 555

1 243

774

469

Verksamheten

492 796

513 002

104 152

123 749

388 645

389 253

-608

Avskrivningar

2 752

3 011

0

0

2 752

3 011

-259

Återbet FORA

0

0

0

3 482

0

-3 482

3 482

17 127

16 494

0

0

17 127

16 494

633

Externa projekt

Pensionskostnader
Medlemsbidrag

0

0

408 574

408 574

-408 574

-408 574

0

Statsbidrag

0

0

0

1 711

0

-1 711

1 711

Finansnetto/internränta

28

11

477

98

-449

-88

-362

512 704

532 517

513 203

537 613

-500

-5 096

4 597

Resultat
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Drift- och investeringsredovisning

INVESTERINGSREDOVISNING
INVESTERINGSREDOVISNING
(TKR)

BUDGET 2015

REDOVISNING 2015

REDOVISNING 2014

Gemensam vht

1010

546

1 181

Lars Kaggsskolan

1050

1 568

739

Stagneliusskolan

1390

1 512

2 279

Jenny Nyströmsskolan

1060

830

334

Axel Weudelskolan

300

0

160

Ölands Gymnasium och komvux

100

17

0

Stage4you Academy och komvux

100

0

53

5 010

4 473

4 745
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NOTER
NOT 1: VERKSAMHETENS INTÄKTER

2015

2014

2013

2012

2011

Intäkter enligt driftredovisning exkl statsbidrag

123,7

118,0

96,2

86,8

128,7

Jmf störande post återbetalning AFA

3,5

0,0

6,9

8,2

0,0

Interna intäkter

29,0

40,8

37,9

0,0

24,2

Summa

156,3

158,9

141,0

95,0

152,8

NOT 2: VERKSAMHETENS KOSTNADER

2015

2014

2013

2012

2011

Kostnader enligt driftredovisning

-503,6

-507,4

-528,1

-524,4

-535,2

Avsättning omstr S4U

-6,5

0,0

0,0

-33,0

0,0

Avsättning Kommunalt åtagande

-3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Interna kostnader

-29,0

-40,8

-37,9

0,0

-34,1

Summa

-542,0

-548,3

-566,0

-524,4

-569,3

NOT 3: PENSIONSKOSTNADER M M

2015

2014

2013

2012

2011

Semesterlöneskuld

1,1

2,9

1,9

-3,8

-0,8

Löneskatt

-3,3

-4,3

-3,4

-2,9

0,0

Avtalsförsäkringar (KPA, FORA)

-0,2

0,2

-0,2

-0,4

0,0

FÅP

-2,6

-1,1

-3,9

-1,4

0,0

Omställningsfonden

-0,3

-0,3

0,0

0,0

0,0

Förvaltningsavgifter

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

0,0

Ökning pensionsskuld

-0,2

2,4

-1,0

0,1

0,0

Löneskatt förändring p-skuld

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

Utbetalda pensioner

-1,9

-7,6

-1,4

-1,9

0,0

Pensioner (ind. valet)

-8,9

-8,6

-8,8

-8,7

0,0

Summa

-16,5

-16,0

-16,9

-19,2

-0,8

Finansiering pensioner interna poster

14,0

13,7

13,8

0,0

0,0

NOT 4: AVSKRIVNINGAR

2015

2014

2013

2012

2011

Avskrivningar

-3,0

-2,8

-2,9

-3,8

-5,0

Internränta

-0,8

-0,7

-0,6

-0,6

0,0

Summa

-3,8

-3,5

-3,5

-4,4

-5,0

NOT 5: MEDLEMSBIDRAG

2015

2014

2013

2012

2011

408,6

412,1

429,4

431,9

454,2

Borgholm

11,1%

11,2%

Torsås

6,8%

6,9%

Kalmar

67,3%

68,1%

Mörbylånga

14,8%

13,8%

Summa

408,6

412,1

429,4

431,9

454,2

NOT 6: STATSBIDRAG M M

2015

2014

2013

2012

2011

Övrigt

1,7

6,3

14,1

27,0

14,7

Summa

1,7

6,3

14,1

27,0

14,7
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NOT 7: FINANSIELLA INTÄKTER

2015

2014

2013

2012

2011

Räntor på likvida medel

0,1

0,4

1,3

2,0

2,2

varav Kapitaltjänstränta

0,0

0,0

0,6

Aktieutdelning

0,0

0,0

0,0

0

0

Borgensavgift

0,0

0,0

0,0

0

0

Summa

0,1

0,4

1,3

2,0

2,2

2015

2014

2013

2012

2011

-0,2

0,0

NOT 8: FINANSIELLA KOSTNADER
Kostnadsräntor

0,0

0,0

-0,1

RIPS påverkan på p-skuld

0,0

0,0

-0,3

Finansiella kostnader p-skuld

0,0

0,0

-0,1

Summa

0,0

0,0

-0,4

-0,2

0,0

2015

2014

2013

2012

2011

Ackumulerat Anskaffningsvärde

173,6

168,9

165,0

Ackumulerade avskrivningar

-152,6

12,8

14,4

NOT 9: ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Maskiner och inventarier

-151,4

-148,6

Ackumulerade justeringar

-7,0

-7,0

Ingående bokfört värde

15,3

13,3

12,4

Årets nyanskaffningar

4,5

4,8

3,9

3,4

3,0

Årets avskrivningar

-3,0

-2,8

-2,9

-3,8

-4,6

Nedskrivning inv

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående bokfört värde

16,8

15,3

13,3

12,4

12,8

NOT 10: FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2015

2014

2013

2012

2011

Södra skogsägarna och Kalmar Lantmän

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

Summa

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

Summa anläggningstillgångar

16,8

15,3

13,4

12,4

12,9

NOT 11: KORTFRISTIGA FORDRINGAR

2015

2014

2013

2012

2011

Kundfordringar

5,4

39,5

44,0

46,9

42,8

Förutbetalda kostnader

9,1

9,8

9,3

12,9

9,0

Upplupna intäkter

5,3

3,1

10,1

8,7

2,4

Övriga fordringar

0,6

0,0

0,0

0,0

0,1

Schablonmoms

0,0

1,0

1,2

1,4

0,0

Fodran moms

2,7

2,3

3,9

4,9

0,0

Fodringar hos staten

0,4

2,2

1,6

2,7

0,0

Skattekonto

15,5

22,8

23,1

16,6

0,0

Interimsfordringar löner

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Summa

39,1

80,8

93,2

94,2

54,3
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NOT 11A: LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

2015

2014

2013

Elevkår Stagg

0,1

0,1

0,1

Summa

0,1

0,1

0,1

NOT 12: LIKVIDA MEDEL

2015

2014

2013

2012

2011

Bankkonto och handkassa

92,5

83,8

63,2

65,9

83,0

Summa

92,5

83,8

63,2

65,9

83,0

2014

2013

2012

2011

NOT 13: AVSÄTTNING PENSIONER MM
Ingående avsättning

1,8

4,7

0,0

0,0

0,0

justering extra avsättning

0,0

-2,9

0,0

0,0

0,0

Ingående avsättning

1,8

1,8

3,1

3,2

16,8

Pensionsutbetalningar

-0,1

-0,1

0,0

0,0

-1,5

Nyintjänad pension

0,3

0,2

1,3

-0,7

-9,8

Ränte- och basbeloppsuppräkning

0,0

-0,1

0,0

0,0

0,0

Förändring löneskatt

0,0

0,0

0,3

0,6

-2,5

Övrigt

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående avsättning

2,0

1,8

4,7

3,1

3,2

FÅP

0,4

0,4

0,4

0,0

0,5

Ålderspension 31 st

0,5

0,5

2,3

1,7

0,0

KÅP

0,2

0,2

PHB

0,0

Pension till efterlevande

0,5

0,3

0,7

0,7

0,7

Finasiella kostnader

0,0

0,0

Summa Pensioner

1,6

1,4

3,4

2,5

3,2

Löneskatt

0,4

0,4

0,8

0,6

Extra avsättning pga sen pensionsskuld inkl löneskatt

0,0

0,0

0,5

Summa avsatt till pensioner

0,0

1,8

4,7

Politiker

0,0

0,0

Tjänstemän

0,0

0,0

Rek 2.1 särskild avtalspension och visstidspension
Specifikation - Avsatt till Pensioner

3,1

3,2

Antal visstidsförordnanden

Rek 7.1 pensionsmedel och pensionsförpliktelser
Avsättning för pensioner

2,0

1,8

4,7

2,6

2,3

Ansvarsförbindelse

38,3

41,3

46,4

36,8

45,0

Finasiella placeringar

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Särskild avtalspension

0

0,0

0,0

14,4

0,0

40,2

43,1

51,1

53,8

47,3

Totala pensionsförpliktelser
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Återlånade medel

40,2

43,1

51,1

53,8

47,3

Förpliktelser intjänade före 1998, ansvarsförbindelsen

0,9

0,0

Förpliktelser intjänade from 1998, pensionsavsättning

4,7

2,3

Utredningsgrad

98%

98%

NOT 14: ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

2015

2014

2013

2012

2011

Ingående avsättning*

1,30

2,0

3,3

4,0

4,2

Del av pensionsförpliktelsen som tryggats genom försäkring

Ianspråktagande under perioden

-0,7

-0,7

-1,3

-0,7

-0,2

Periodens återföringar av outnyttjat belopp

-0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Omstrukturering S4U

6,5

Kommunalt åtagande

3,0

Utgående avsättning

9,4

1,3

2,0

3,3

4,0

NOT 15: KORTFRISTIGA SKULDER

2015

2014

2013

2012

2011

Semesterlöneskuld

18,9

20,0

22,9

24,8

21,0

Leverantörsskulder

30,0

18,5

21,2

26,7

31,3

Upplupna kostnader

8,7

13,0

2,0

4,2

2,1

Övriga kortfr skulder

1,5

1,4

1,45

0,3

0,3

Intäktsförskott

2,1

36,2

38,2

40,9

39,1

Upplupna pensionskostnader

8,7

8,4

8,6

8,6

6,8

Upplupen arbetsgivaravgift

0,0

4,6

4,7

0,0

0,0

Upplupen skatter

0,0

3,9

4,0

0,0

0,0

Summa

69,9

106,1

103,2

105,6

100,7

NOT 16: LÅNGFRISTIGA SKULDER

2015

2014

2013

2012

2011

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

2013

2012

2011

*avser avsättning för införandet av gymnasiereformen GY2011

Summa

NOT 17: ANSVARSFÖRBINDELSER M.M.
Leasing och lokalhyror
Leasing

23,4

14,8

21,1

39,8

56,4

Lokalhyra inom ägarkretsen

56,1

99,6

142,3

67,3

60,1

Lokalhyra utom ägarkretsen

5,2

12,4

10,8

26,9

32,3

Summa

84,7

126,7

174,3

134,0

148,8

Pensionsförpliktelser

30,8

33,3

37,4

34,5

31,6

Löneskatt

7,5

8,1

9,1

8,4

7,7

Summa

38,2

41,3

46,4

42,9

39,2

Pensionsförpliktelser äldre än 1998
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NOT 18: LEASING

2015

2014

2013

2012

2011

Förfall inom 1 år

1,1

2,4

16,9

51,0

42,3

Förfall inom 1-5 år

69,7

110,1

143,1

61,5

12,0

Förfall senare än 5 år

13,9

14,2

14,2

21,5

94,5

2015

2014

2013

2012

2011

Operationella leasingavtal
Maskiner och inventarier
Minimileaseavgifter

NOT 19: ÖVERSKOTTSMEDEL
Överskottsfond KPA enligt RKR 17.1
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BEGREPPSFÖRKLARINGAR
Anläggningstillgångar är tillgångar som ska användas en
längre tidsperiod, till exempel byggnader, fordon, maskiner, värdepapper etc.
Ansvarsförbindelse är en upplysning till balansräkningen
över ekonomiska åtaganden som inte redovisas som
skuld eller avsättning i balansräkningen.
Avskrivningar är planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden
över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
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.
Investeringsredovisning redovisar in- och utbetalningar för
årets nettoinvesteringar i till exempel fastigheter, an-

läggningar, maskiner och inventarier. Dessa tillgångar är
avsedda att användas under en längre tidsperiod.
Finansieringsanalysen beskriver betalningsflödet uppdelat
på sektorerna löpande verksamhet, investeringar och finansiering och mynnar ut i förändring av likvida medel.
Frisktal: Personer som inte har haft någon registrerad sjukdag under året.
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 dag 60 i
sjukperioden.
Löneskatt är skatt på pensionsförmåner till anställda.
Månadsavlönade: Tillsvidareanställda och visstidsanställda
(till exempel vikarier och allmän visstidsanställning) med
månadslön.
Ohälsotal: Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med
sjukpenning, arbetsskadesjuk-penning, rehabliteringspenning, sjuk eller aktivitetsersättning (f.d. förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller
således inte dagar med sjuklön från arbetsgivare).
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.

ÅRSREDOVISNING 2015 | 71

Begreppsförklaringar

Rörelsekapital är skillnaden mellan omsättningstillgångar
och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet är en del av det
egna kapitalet.
Sjukfrånvaro: Den totala sjukfrånvaron i timmar omräknat
till procent. Avser samtliga anställda det vill säga såväl
månads- som 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 heleller 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: Antalet månadsavlönade medarbetare (inklusive tjänstlediga) omräknat till heltidstjänster. Årsarbetsbegreppet mäter överenskommen sysselsättningsgrad
och inte den verkliga arbetstiden.
Skolförkortningar:
ST- Stagneliusskolan
JN- Jenny Nyströmsskolan
ÖG- Ölands Gymnasium
S4Y- 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

Kalmarsunds gymnasieförbund, Årsredovisning 2015, 1602-JH

AXEL WEÜDELSKOLAN • GYMNASIESÄRSKOLAN
JENNY NYSTRÖMSSKOLAN • LARS KAGGSKOLAN
STAGE4YOU ACADEMY • STAGNELIUSSKOLAN
ÖLANDS GYMNASIUM

