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1 Inledning 

 
Enligt förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet är skolor och kommuner skyldiga att 
årligen upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och 
utvärderingen av den kommunala verksamheten. (Förordningen SFS 1997:702). 
En kommuns kvalitetsredovisning skall omfatta de olika verksamhets- och skolformer som 
huvudmannen ansvarar för. 
Strukturella skillnader och variationer i måluppfyllelse mellan verksamheter som identifierats i 
gemensamma undersökningar och jämförelser med nationell statistik har särskild betydelse på 
huvudmannanivån, med hänsyn till kravet att erbjuda en likvärdig verksamhet.  Många 
kommuner har utvecklat rutiner för arbetet med den kommunövergripande 
kvalitetsredovisningen, t.ex. en enhetlig struktur för skolornas kvalitetsredovisning, övergripande 
enkätundersökningar eller andra gemensamma rutiner för att samla in och redovisa enheternas 
kvalitetsredovisningar. Detta kan stödja det kommunövergripande kvalitetsarbetet och underlätta 
diskussioner om enheternas resultat och utvecklingsansvar. Det är samtidigt viktigt att det för varje 
verksamhetsenhet också finns ett utrymme för kvalitetsarbete som utgår från de specifika 
utvecklingsbehov och åtgärder som enheten själv prioriterar. Det enhetsspecifika skall ha utrymme 
även i kvalitetsredovisningen.  Kommunen har å sin sida behov av att utvärdera egna, 
kommunövergripande insatser, utifrån det övergripande ansvaret för att styra och stödja 
enheternas förbättringsarbete.  På så sätt är kommunens kvalitetsredovisning inte en ”enkel” 
sammanläggning av de ingående enheternas kvalitetsredovisningar. 

 

1.1 Vad är kvalitet i förskola, skola, vuxenutbildning och 
skolbarnsomsorg? 

Med kvalitet i detta sammanhang menar vi: 
Hur väl verksamheten 

- uppfyller nationella mål 
- svarar mot nationella krav och riktlinjer 
- uppfyller andra uppsatta mål, krav och riktlinjer, förenliga med de nationella 
- kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar 

 

1.2 Vad är kvalitetsarbete? 
- Ett systematiskt och strukturerat arbete för att utveckla eller skapa 

förutsättningar för utveckling av kvaliteten i verksamheten. 
Det innefattar: 

- uppföljning och utvärdering 
- analys och värdering 
- förbättringsåtgärder 
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2  Framgångsfaktorer för arbetet med 
kvalitetsredovisningar 

- Förståelse för styrsystemet 
- Gemensamma föreställningar om begrepp som utgör grunden för 

kvalitetsarbetet 
- Kompetens, engagemang och pådrivande krafter 
- Personalens delaktighet och ansvar i arbetet 
- Kontinuitet i uppföljning och utvärdering 
- Fokus på mål och resultat 
- Långsiktighet och uthållighet 

 

3  Kvalitetsredovisningens syfte 

 
Kvalitetsredovisningen är en samlad bedömning av kvaliteten i Tranemo kommuns förskolor och skolor och 
grundar sig på de resultat och bedömningar som varje enhet redovisar i sina kvalitetsredovisningar. 
Förutom det nationella kravet på att en kvalitetsredovisning upprättas av varje skola och kommun, 
ska den också vara ett underlag för ett politiskt ställningstagande i kommunen. 
Redovisningen skall spegla vilka områden som kan vara underlag för politiska prioriteringar. 

          Mål

Uppföljning/
utvärdering

Kvalitets-
redovisning

Utvecklings-
åtgärder

Roll och resurs-
fördelning

Genomförande av
verksamheten

Resultat

Analys och 
bedömning

Dialog

Kvalitetsarbete - översiktsbild

Utveckling av kvaliteten
i verksamheten
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Kvalitetsredovisningarna har även andra viktiga syften bl.a. som ett instrument för skolornas 
utvecklingsarbete. Därför är det viktigt att analysera sambanden mellan de strukturella 
förutsättningarna, det pedagogiska arbetet och måluppfyllelsen och att det finns en tydlig 
koppling mellan kvalitetsredovisningarnas förslag till åtgärder och de utvecklingsplaner och 
kompetensutvecklingsplaner som tas fram för kommande verksamhetsår.  Kvalitetsredovisningen 
utgör också ett värdefullt underlag vid enheternas interna resursfördelning. 
Redovisningarna ger också en god information om verksamheten, vilket kan bidra till att föräldrar, 
elever och andra intressenter får en tydligare bild av verksamheten. De kan därigenom delta i 
diskussioner om skolans utveckling, få mer insyn och bli mer delaktiga och utifrån sina olika roller 
ökat inflytande. 
Skolverket kommer också att använda redovisningarna vid kvalitetsgranskningar och tillsyn av 
förskolor, skolor och huvudmän, liksom för stödåtgärder och dialog. 

 

4 Mål- och resultatstyrning - konsekvenser 

I Tranemo kommun finns en politisk vilja att skilja på det politiska och det professionella ansvaret att driva 
verksamheten.   Mål- och resultatstyrning inom förskola och skola ska ge de professionella inom 
verksamheterna en stor frihet att utforma verksamheten utifrån de statliga styrdokumenten och de 
förutsättningar som kommunen som huvudman ger. 
 
Utifrån de förbättringsområden som identifieras måste olika utvecklingsarbeten komma till stånd 
för att förbättra och utveckla verksamheten. 
Dialogen som arbetsform lyfts fram. Det ska ske en kontinuerlig dialog om förskolans och skolans 
arbete, måluppfyllelse och verksamhetens förutsättningar mellan föräldrar, elever, personal, 
ledning, förvaltning och politiker. 
Den starka roll som våra rektorer har genom den långtgående decentraliseringen i beslutsfattandet 
gör att de har ett stort ansvar för hur måluppfyllelsen ser ut. 
 
Uppföljning och utvärdering - viktiga verktyg 
För att tydliggöra inriktningen på kvalitetsarbetet har man i bildningsplanen fastslagit att 
uppföljning och utvärdering är viktiga kvalitetsfaktorer. 

5  Hur kvalitetsredovisningen har tagits fram. 

 
På de flesta enheter har arbetslagen gjort sin egen redovisning som sedan legat till grund för 
förskolans/fritidshemmet/skolans samlade kvalitetsredovisning.  På alla enheter har tid avsatts under året för att 
med jämna mellanrum följa upp, utvärdera, dokumentera, analysera och reflektera över måluppfyllelsen.  Som 
ett led i kvalitetsarbetet låter man elever, personal och föräldrar besvara frågor i enkätform. Även 
attitydundersökningar, där elever och föräldrar får värdera verksamheten förekommer både centralt och 
enhetsvis. Andra underlag till kvalitetsredovisningen är nyckeltal, betygsstatistik, diagnosresultat och resultat 
av självvärderingar i form av bl.a. Skolverkets BRUK- material. ( där BRUK står för Bedömning – Reflektion 
– Utveckling - Kvalitet ).  
 



 

Kvalitetsredovisning  kalenderåret 2009 för Bildningsnämnden i Tranemo kommun  10

6  Sammanfattning och utvecklingsområden 

6.1 Verksamhetens starka sidor 
• Trygga barn och elever 
• Gott socialt klimat 
• Nöjda föräldrar 
• Väl utvecklat stöd för att upptäcka barn/elever i behov av särskilt stöd 
• System och rutiner för elevernas kunskapsuppföljning 
• Ett väl fungerande kvalitetsarbete  
• Gymnasieskolan och Tranängskolan 7-9 har en stark koppling till 

närsamhället och det lokala näringslivet. 
• Goda ekonomiska rutiner  

 
 

6.2  Områden för utveckling 
• Kunskapssyn, bedömning och betygsättning 
• Matematik, NO/Teknik och läs- och skrivutveckling i förskola och skola 
• Rutiner för kvalitetsarbetet så att verksamheterna i högre utsträckning 

analyserar sina kunskapsresultat och att dessa analyser ligger till grund för 
verksamhetens planering och undervisningen. 

• Elevinflytandet över lärandet 
• Innehållet och åtgärderna i åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner 

bör avspeglas i högre grad i verksamheten. 
• Fortsätta det påbörjade arbetet med översyn och analys av resursfördelning 

utifrån ett socioekonomiskt perspektiv och skolstrukturer. 

7 Bildningsplanen 

Under året har följande områden särskilt följts upp: 

 □ Alla elever känner trygghet och trivsel 

 □ Alla elever känner sig viktiga och betydelsefulla 

 □ Alla elever har inflytande över sitt lärande och skolmiljö 

 □ Alla elever får den hjälp de behöver 

8  Organisation 

Kommunens förskolor och skolor är uppdelade i följande områden: 

 
• Tranängskolan F-6, förskolor i Tranemo, Ambjörnarpskolan F-3 samt förskola, Sjötoftaskolan 

4-6 samt förskola och fritidshem. 
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• Tranängskolan 7-9. 
• Limmared och Länghem – F-6-skolor, samt förskolor och fritidshem. 
• Dalstorp, Grimsås, Ljungsarp- F-6-skolor, samt förskolor och fritidshem ( inkl. Nittorp ). 
• Grundsärskola 1-10, träningsskolan 4-10, gymnasiesärskola och särvux. 
• Gymnasieskola, komvux, Svenska för invandrare (SFI) samt Lärcentrum. 
 
Alla områdena har i sin ledning två rektorer, förutom på särskolan och vuxenutbildningen där det 
endast är en rektor på respektive område. 
 
I kommunen finns dessutom tre föräldrakooperativ för barn 1-12 år 

9  Styrning, ledning och kvalitetsarbete 

 
Detta är den sjätte kvalitetsredovisningen med en gemensam struktur som omfattar förskola, grundskola, 
särskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. 
Kvalitetsarbetet utvecklas och fördjupas varje år. Ett av de viktigaste inslagen är att skapa pedagogiska samtal 
och reflektion om uppdraget och att granska och analysera det egna arbetet i förhållande till detta. 
Detta arbete sker på alla nivåer i verksamheten från förvaltning – förskola/fritidshem/skola - arbetslag. 
Kvalitetsarbetet är också ett återkommande tema på ledningsmöten och ledningsdagar. 

Kvalitetsarbetet har utvecklats ytterligare framför allt genom att enskilda förskolor och skolor 
utvecklat sitt sätt att följa upp resultat och dokumentera sitt kvalitetsarbete. Det har skapats goda 
rutiner och strukturer som ett stöd i detta arbete. 

Vi har en plan för uppföljning och utvärdering i form av en ”årscykel”. 
Vår kompetensutveckling har haft en tydlig koppling till våra prioriterade utvecklingsområden. 
 
 

10  Med utgångspunkt från resultaten i förra årets 
kvalitetsredovisning har ett antal åtgärder vidtagits. 

 
Utveckling av fritidshemmen 
Förutsättningar har förbättrats kraftigt under året och ett kompetensutvecklingsprojekt ”Kvalitet i 
fritidshemmet” tillsammans med Högskolan i Jönköping och Svenljunga kommun påbörjades 2008 
och avslutades på våren 2009. 
 
Förskolan 
Kompetensutvecklingsprojekt ”Kvalitet i förskolan” i samverkan med högskolan i Jönköping 
påbörjades 2008 och avslutades på våren 2009. Varje förskola i kommunen har med hjälp av 
personal från HLK utvecklat sin verksamhet. 
Inom förskoleverksamheten bör Dalstorpsområdets satsning på Reggio Emilia – pedagogik lyftas 
fram som ett framgångsrikt utvecklingsarbete. 
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Ge fler elever modersmålsundervisning samt utveckling av densamma. 
Andelen elever i grundskolan med annat modersmål än svenska som får modersmålstöd har 
sjunkit från 44 % till 41 %. Arbetet med att höja andelen ytterligare pågår. 
Årligen följa upp behörighetsnivån samt höja andelen personal i förskola och fritidshem med 
pedagogisk högskoleutbildning till 75 % 
Andel pedagogisk personal i förskolan med högskoleutbildning är 69 %. Vi har en liten bit kvar till 
målet på 75 %.  Viktiga inslag för att rekrytera behörig personal är en fortsatt god samverkan med 
lärarutbildningarna genom den verksamhetsförlagda utbildningen. I grundskolan har vi ökat 
andelen behörig personal till 89 % . I förskoleklassen är 100 % av personalen behörig. Andel 
behörig personal på fritidshemmet är nu 57 %  
Lärarlyftet 
Regeringen beslutade 2007 om en satsning för att stärka lärares kompetens, Lärarlyftet. Under året 
har 15 lärare från kommunen fått denna möjlighet till kompetensutveckling. Totalt sedan 2007 har 
ca 35 lärare från kommunen deltagit i Lärarlyftet inom våra prioriterade utvecklingsområden: läs-, 
skriv- och språkutveckling, matematik, SvA, naturvetenskap och teknik samt specialpedagogik. 
Lärarlyftet fortsätter till 2011 
Höja andelen pedagoger med specialpedagogisk kompetens. 
I samverkan med Högskolan i Borås har 14 pedagoger genomfört en högskolekurs om 7,5 
högskolepoäng. Hittills har ca 54 pedagoger fått utbildningen. Det är även ett prioriterat område 
inom Lärarlyftet. 
Ge rektor möjlighet att vara pedagogisk ledare. 
Antalet heltidstjänster per skolledare har blivit färre i fem av sex områden och antalet anställda har 
minskat i tre områden och ökat i tre. Genomsnittet per område är ca 31 anställda per skolledare 
jämfört med 45 st år 2004! 
Förvaltningens målmedvetna arbete med att utveckla det pedagogiska ledarskapet fortsätter, något 
som forskarna är överens om är av avgörande betydelse för elevernas resultat. 
Analys av resurstilldelningen  
Arbetet med översyn och analys av resursfördelning utifrån ett socioekonomiskt perspektiv och 
skolstrukturer har fortsatt under året och kommer att pågå även under 2010 
Höja IT-kompetensen hos pedagogerna 
Sedan 2007 har 225 pedagoger deltagit i PIM-utbildning, av dessa har 78 % nått nivå 1 eller högre. 
Det är en sämre måluppfyllelse än vi satt upp. PIM- utbildningen kommer att fortsätta även under 
2010. 
Öka måluppfyllelsen i matematik. 
Måluppfyllelsen i matematik har blivit sämre under året. Detta trots omfattande utvecklingsarbete 
eller pga av detta. Vetenskapliga teorier och beprövad erfarenhet visar att resultat kan tillfälligt 
sjunka, då omfattande utvecklingsarbete inleds, för att åter stiga efter några år. Specialpedagoger 
och matematikutvecklare har under året gjort ett omfattande arbete med kartläggningsmaterial och 
progressionsmaterial i matematik, samtidigt som nationella prov i åk 3 visade att vi tidigare inte 
behandlat alla moment i matematik så tidigt som vi borde ha gjort. 
Under året har vi haft ett omfattande samarbete med Navet i Borås. Totalt har 2476 elever och 
lärare från Tranemo kommun deltagit i Navets aktiviteter i matematik och naturvetenskap.Navet 
används också i kompetensutvecklingssyfte och i år har flera enheter använt Navets hjälp för att 
utveckla sin matematikundervisning.  
Limmaredskolan har genomfört ett stort matematikprojekt finansierat av Skolverket. 
Matematikutvecklare finns på varje rektorsområde. 
En kartläggning av matematikundervisningen i kommunens skolor är gjord sedan flera år och 
ligger till grund för utvecklingen i matematik. 
Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av matematiken på gymnasieskolan. 
Öka måluppfyllelsen i NO/TK 
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Ser man till andelen elever som når minst betyget Godkänt, så har måluppfyllelsen sjunkit i biologi 
och kemi, medan fysik har ökat 
Varje elev i år 4-6 får en Natur- och miljöpärm som stöd för lärandet i no. 
No-utvecklare finns i varje rektorsområde i grundskolan. 
En kartläggning av NO-undervisningen i kommunens grundskolor ligger till grund för 
utvecklingen på respektive rektorsområde. 
No/Tk är ett gemensamt utvecklingsområde för de flesta av Sjuhärads kommuner, varför ett 
samarbete har inletts ( NO/Tk 2011), vilket ytterst syftar till att samverka för högre måluppfyllelse i 
NO/Tk, genom bl.a. gemensam kompetensutveckling. 
Många av de ovan beskrivna Navetaktiviteterna omfattar även naturvetenskap och teknik 
Fortsatt offensiv för läs- och skrivutveckling. 
Specialpedagogerna i grundskolan fungerar också som kommunens läs- och skrivutvecklare. 
Under året har de bl.a. gjort en översyn av kartläggningsmaterial i svenska. Arbetet fortsätter 
under 2010.I en fördjupad analys av PIRLS kan man bl.a. läsa 
”Läs- och skrivinlärningen har traditionellt förlagts till de tidiga skolåren och ämnet svenska. I fokus för 
undervisningen har stått att lära barnen att knäcka skriftkoden. Ett sådant smalt sätt att se på läs- och 
skrivinlärning är inte längre relevant. 
Resultat från forskning visar att svensk skola stödjer elevers utveckling av en grundläggande läsförmåga. 
Däremot stödjer skolan inte elevers vidare utveckling av mer avancerade förmågor i tillräcklig omfattning”. 
Detta är vår nästa utmaning inom läs- skriv- och språkutveckling. 
Likvärdig kunskapssyn, likvärdig bedömning och betygsättning. 
En satsning på att utveckla och fördjupa sig i bedömningskompetens och mer likvärdig 
kunskapssyn kommunernas skolor emellan har fortsatt under året. I augusti påbörjades ett treårigt 
FoU-projekt ”BFL” Bedömning för lärande. Projektet är ett samarbete mellan fyra kommuner, 
Tranemo, Svenljunga, Herrljunga, Vårgårda och Högskolan i Borås. 
Gymnasieskolan har utbyte i bedömningsfrågor med bl.a. Kunskapskällan i Herrljunga 
Lärarna i Tranemos grundskolor har också tillsammans med Ulricehamn, Strängnäs och företaget 
Infomentor PODB bidragit till att utveckla en ordlista för lärarnas professionella språk för att stödja 
arbetet med individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen. 
Utveckla arbetet och stödet till barn och elever i behov av särskilt stöd. 
Arbetet med att utveckla innehållet i åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner har skett 
kontinuerligt under året och kommer att behöva utvecklas vidare. Innehållet i åtgärdsprogram och 
iup bör i högre grad påverka undervisningen än vad det gör idag. 
Öka elevernas inflytande över lärandet. 
Inflytandet över arbetet i klassrummet har förbättrats på vissa områden, men också försämrats 
inom några. Den årskurs som här visar en positiv utveckling är sexan. Genom införandet av 
individuella utvecklingsplaner finns det bättre förutsättningar för ett reellt ökat elevinflytande och 
de förbättrade rutinerna kring podb, iup med skriftliga omdömen och utvecklingssamtalet har gjort 
det möjligt för elever och vårdnadshavare att vara mer delaktiga i elevernas lärande och 
utveckling. 
Kvalitetsarbete - kunskapsuppföljning 
Vi har system och strukturer för ett systematiskt kvalitetsarbete och utvecklingen av kvalitetsarbete 
är en ständigt pågående process. Förvaltningen har tillsammans med verksamheterna tagit fram 
system och rutiner för att kunna bedriva kvalitetsarbete. Under året är det framför allt enskilda 
förskolor och skolor som främst utvecklat sitt kvalitetsarbete. 
Gymnasieskolan 
En omfattande och ambitiös utvecklingsplan ligger till grund för gymnasieskolans utveckling, där 
mycket arbete måste ägnas åt att förbereda skolan för den nya gymnasiereformen GY2011 
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11 Verksamhetens förutsättningar 

 
Här beskrivs de förutsättningar verksamheten ges.  Kvaliteten på den pedagogiska verksamheten bedöms 
utifrån måluppfyllelsen och verksamhetens förutsättningar. 

Förutsättningarna delas upp i följande delar: Barn-elever, Personal, Materiella resurser och 
Ekonomiska resurser. 
Strukturella förutsättningar är viktiga, men är ingen garanti för kvaliteten. Betydelsefullt är också hur 
förutsättningarna hanteras av ledning och personal.  Kvalitetsredovisningen skall synliggöra sambanden 
mellan förutsättningar och måluppfyllelsen i det pedagogiska arbetet. 

11.1  Antalet elever och lärare 

Antalet pedagogisk personal har minskat något och det gör även elevantalet i grundskolan och 
förberedelseklass medan antalet elever i övriga skolformer är ungefär oförändrat förutom i 
vuxenutbildning och SFI   
 

11.2 Barn, avdelningar och tillsynstimmar 

11.2.1 Förskola och fritidshem 
 

 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 
Antal pedagogisk personal i grundskolan F-9 
Omräknat till heltidstjänster 

130 132 127 129 121 

Antal pedagogisk personal i gymnasieskolan 
Omräknat till heltidstjänster 

34 38 35 41 39 

Antal elever i grundskolan F-9 1597 1568 1500 1466 1376 
Antal elever i grundsärskolan  11 19 18 15 15 
Antal elever i gymnasieskolan 361 373 377 407 410 
Antalet studerande i vuxenutbildningen 
Omräknat till heltidsstudier 

89 98 29(40 
elever) 

22 38 

Antalet SFI-elever (ca) 35 62 68 50 68 
Antalet studerande på Särvux 12 10 11 11 10 
Andelen barn med annat modersmål än 
svenska i grundskolan  
(procent %) 

11 12 12 13 14 

Andelen barn i grundskolan med annat 
modersmål än svenska som får 
modersmålstöd i skolan (procent %) 

35 44 44 41 41 

Förberedelseklass (internationella klassen)   22 32 18 
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 Andel inskrivna 
barn av 

samtliga 1-5 åringar 

i förskolan 

Antalet 
inskrivna 

 
barn/avdelning 

i förskolan 

Antalet 
inskrivna  

barn/årsarbetare 

i förskolan 

Antalet 
inskrivna  

barn/årsarbetare 

i fritidshemmet 

Tranemo 2005 78 16,8 5,6 21,7 

                 2006 79 16,6 5,4 22,0 

                 2007 80 16,0 5,7 21,3 

                 2008 77 15,5 5,5 19,7  

                 2009 77 15,8 5,4 15,9 

Kommungruppen 

                 2005 

 

74 

 

17,0 

 

5,6 

 

17,8 

                 2006 76 16,9 5,2 17,8 

                 2007 78 17,0 5,3 18,3 

                 2008 79 16,8 5,3 18,4  

                 2009 80 17,0 5,4 18,8 

Samtliga 
kommuner 

                 2005 

 

77 

 

17,0 

 

5,2 

 

18,6 

                 2006 79 16,7 5,1 18,8 

                 2007 80 17,0 5,2 19,5 

                 2008 81 16,9 5,2 20,2 

                 2009 82 16,8 5,4 20,9 

 

Andelen inskrivna barn av samtliga 1-5- åringar är även i år 77 %. Det är en lägre andel i Tranemo 
kommun än övriga kommuner. Antalet barn per avdelning ökat i förskolan, men är fortfarande 
lägre i Tranemo än i jämförande kommuner. 

Antalet inskrivna barn per årsarbetare har också minskat både i förskolan och i fritidshemmet. 
Detta är resultatet av en medveten satsning på att förbättra förutsättningarna i förskola och i 
fritidshemmen. Vi har nu samma nivå avseende inskrivna barn per årsarbetare i förskolan som 
jämförande kommuner. I fritidshemmet är antalet inskrivna barn/årsarbetare betydligt lägre än i 
både kommungrupp som i samtliga kommuner. 
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11.2.2 Förskolan (exkl. familjedaghem och kooperativ) 
 Antalet  

inskrivna 
barn 

Inskrivna 

 barn/avd. 

Antalet 

avd. 

Tillsynstim
mar 

per avd. och 
vecka 

Antalet 

årsarb. 

Antalet  

barn/årsarb. 

Am – Sj –Tr  2005 165 16,5 10 452,9 28,6 5,8 

                       2006 159 15,9 10 426,5 29,4 5,4 

                       2007 162 16,2 10 446,4 28,4 5,7 

                       2008 155 15,5 10 451,9 28,5 5,4 

                       2009 161 16,1 10 451,9 29,1 5,5 

Li – Lä           2005 121 20,2 6 501,2 22,0 5,5 

                       2006 113 18,8 6 497,0 23,3 4,9 

                       2007 110 13,8 8 360,0 22,2 5,0 

                       2008 114 14,3 8 389,8 21,1 5,4 

                       2009 129 16,1 8 408,7 22,0 5,9 

Da –Gr – Lj   2005 132 16,5 8 429,4 24,2 5,5 

                       2006 129 16,1 8 430,0 23,6 5,5 

                       2007 140 20,0 7 500,7 22,3 6,3 

                       2008 127 18,1 7 465,6 22,4 5,7 

                       2009 117 16,7 7 413,3 21,9 5,3 

Tranemo totalt 

                       2005 

 

418 

 

17,4 

 

24 

Totalt/vecka 

10971 

 

74,8 

 

5,6 

                       2006 401 16,7 24 10687 76,3 5,3 

                       2007 412 16,5 25 10849 72,9 5,7 

                       2008 396 15,8 25 10896 72,0 5,5 

                       2009 407 16,3 25 10681 73,1 5,6 

 

Antalet inskrivna barn i förskolan har ökat med elva. Det är fler barn i alla rektorsområden utom i 
Dalstorps ro (-11).  Inskrivna barn per avdelning har ökat och skillnaderna mellan de olika 
rektorsområdena är nu marginell. Antalet barn per årsarbetare har ökat till 5,6 barn per årsarbetare. 

Totalt sett för förskolan så har förutsättningarna blivit något sämre vad det gäller barn i grupperna 
och barn per årsarbetare. 
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11.2.3 Fritidshem ( exkl. familjedaghem och kooperativ) 
 

 Antal 
inskrivna 

fritidsbarn 

Antalet 

avd. 

Inskrivna 
barn/avd. 

Tillsynstimmar/ 

avd. och vecka 

Årsarb. Barn/ 

årsarbetare 

Am –Sj –Tr  2005 147 5 29,4 363,6 7,6 19,3 

                       2006 150 5 30,0 376,1 6,9 21,9 

                       2007 145 5 29,0 356,9 6,0 24,0 

                       2008  128 5 25,6 303,0 6,4 20,0 

                       2009 112 5 22,4 287,5 7,7 14,5 

Li – Lä           2005 113 2 56,5 763,5 4,2 26,9 

                       2006 115 2 57,5 797,1 5,2 22,0 

                       2007 122 2 61,0 858,1 5,0 24,3 

                       2008 136 2 68,0 945,5 5,8 23,5 

                       2009 120 2 60,0 898,0 6,9 17,5 

Da – Lj – Gr 2005 113 5 22,6 348,4 5,4 20,9 

                       2006 121 5 24,2 357,3 6,5 18,6 

                       2007 122 4 30,5 411,6 6,4 19,2 

                       2008 117 4 29,3 410,5 7,0 16,8 

                       2009 106 4 26,5 379,4 5,5 19,2 

Tranemo totalt 

                       2005 

 

373 

 

12 

 

31,1 

Totalt/vecka 

5087  

 

17,2 

 

21,7 

                       2006 386 12 32,2 5262 18,6 20,8 

                       2007 389 11 35,4 5147 17,4 22,3 

                       2008 381 11 34,6 5048 19,2 19,9 

                       2009 338 11 30,7 4751 20,1 16,8 

 
Antalet inskrivna fritidsbarn har minskat (-43) totalt i kommunen. Antalet barn per årsarbetare har 
minskat till 16,8. Det är en förbättring i alla våra områden utom i Dalstorps rektorsområde. Detta är 
resultatet av en medveten satsning på att förbättra förutsättningarna i fritidshemmen. Av 
Skolverkets riktade medel för kvalitetshöjande åtgärder har dessa använts till fritidshemmen och är 
en av förklaringarna till den kraftiga förbättringen när det gäller barn/årsarbetare i fritidshemmet. 
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11.3  Personal 
 

11.3.1 Förskoleklass 
 

FÖRSKOLEKLASS Antal 
elever 

Antal 
årsarbetare 

Antal 
årsarbetare/100 
elever 

Am – Sj – Tr 2005 57 2,0 3,6 

                      2006 53 2,3 4,3 

                      2007 42 2,5 6,0 

                      2008  42 2,5 6,0 

                      2009 42 2,5 6,0 

Li –Lä           2005 47 3,5 7,4 

                      2006 49 2,5 5,2 

                      2007 37 2,5 6,9 

                      2008 40 2,7 6,9 

                      2009 36 2,5 7,1 

Da – Lj – Gr 2005 43 3,1 7,1 

                      2006 41 2,6 6,3 

                      2007 34 2,8 8,2 

                      2008 43 2,8 6,4 

                      2009 35 2,0 5,7 

Totalt           2005 147 8,6 5,9 

                      2006 143 7,4 5,0 

                      2007 113 7,8 6,9 

                      2008 125 8,0 6,4  

                      2009 113 7,0 6,2 

Kommungruppen 

                      2005 

   

7,1 

                      2006   6,7 

                      2007   7,0 
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                      2008   6,8 

                      2009   6,9 

Samtliga 
kommuner 2005 

   

7,1 

                      2006   6,7 

                      2007   6,9 

                      2008   6,4 

                      2009   6,2 

Antalet elever i förskoleklassen har minskat (-12). Antalet pedagogisk personal per 100 elever har 
också minskat i förskoleklassen till 6,2. Vi ligger på samma nivå som samtliga kommuner, men 
lägre än kommungruppen. 

11.3.2 Antal pedagogisk personal(heltidstjänster) per 100 elever år 1-
9, samt gymnasium( exkl. förskoleklass) 

 
 Am-

Sj-Tr 
Li-Lä Da-Lj-

Gr 
Tr 7-9 Gy Tranemo totalt 

1-9 
1* 2* 3* 4* 5* 

År 2004 7,6 8,6 9,3 8,3 10,0 8,3 8,7 9,1 8,5 8,2 10,3 
År 2005 8,5 8,1 8,1 8,6 9,5 8,4 8,7 8,3 8,6 8,3 10,4 
År 2006 8,8 8,2 8,4 9,2 10,3 8,7 8,9 9,0 8,9 8,4 10,6 
År 2007 8,8 8,1 9,0 8,5 9,2 8,6 8,9 9,1 8,8 8,4 10,8 
År 2008 9,5 8,2 10,1 8,5 10,1 9,1 8,9 9,0 9,0 8,4 11,0 
År 2009 10,0 8,9 8,8 8,7 9,5 9,0 8,7 9,0 8,8 8,2 11,2 
Antal elever 
2007 

325 271 246 545 377 1387      

2008 300 276 253 512 407 1341      
2009 284 266 250 463 410 1263      
Antal 
årsarbetare 
2007 

28,7 21,9 22,1 46,1 34,6 118,8      

2008 28,6 22,7 25,5 43,7 41,0 120,5      
2009 28,3 23,5 21,9 40,5 39,1 114,2      
1.  Kommungruppen grundskola 2. Kommungruppen gy 3. Samtliga kommuner - grundskola  
 4. Samtliga kommuner - gy.  5. Glesbygdskommuner gy 
Tabellen ovan bör läsas tillsammans med tabellen över förskoleklassens och fritidshemmens 
personal, då verksamheten för F-6 bör betraktas som en helhet tillsammans med fritidshemmet. 
Totalt har elevantalet i grundskola och gymnasium minskat (från 1748 till 1673) och 
antalet årsarbetare har som en följd av detta minskat (från 161,5 till 153,3). Följaktligen 
har då även antalet pedagogisk personal per 100 elever också minskat till 9,0 resp. 9,5. 
Lärartätheten har ökat i tre av våra rektorsområden och skillnaderna i lärartäthet mellan 
områdena har minskat och ligger nu i intervallet 8,7- 10,0. 
Vid en jämförelse med övriga liknande kommuner så har grundskolan och gymnasiet en 
högre lärartäthet. 
. 
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11.3.3 Antalet i skolan verksam personal (heltidstjänster) Fskl-9 samt 
gymnasium (per 100 elever)   

 
 

 Am-Sj-
Tr 

Li-Lä Da-Lj-Gr Tr 7-9 Gy Totalt 
F-9 

2004 11,4 14,0 14,1 11,8 12,5 12,8 
2005 12,5 12,8 12,8 12,5 11,8 12,6 
2006 13,1 13,3 14,5 13,7 11,9 13,6 
2007 11,3 10,6 12,6 10,7 11,6 11,2 
2008 11,4 10,8 11,2 10,7 12,0 11,4 
2009 11,0 10,4 10,3 10,4 10,9 10,5 

Antalet verksam personal totalt ( lärare och övrig personal) har minskat i alla rektorsområden, till 
följd av minskat elevunderlag (grundskolan). I Gymnasieskolan har en effektivisering gjorts och 
där är det färre heltidstjänster trots en marginell ökning av elevunderlaget för ungdomsgymnasiet ( 
här får också vuxenutbildning och sfi räknas in och här är en ökning av elevunderlaget. Skillnaden 
mellan rektorsområdena har minskat även i år. 

11.3.4 Andel personal med pedagogisk högskoleutbildning 
 

Personal med 
högskoleutbildning 

procent (%) 

Åk 1-9 Fskl Gy Fö Fritids Sär SFI 

Tranemo       

                      2005 

 

81 

 

 

 

76 

 

43 

 

42 

 

 

 

                      2006 85  67 45 52 80  

                      2007 86 96 68 58 58 67 66 

                      2008  86 100 79 60 59 73 67 

                      2009 89 100 77 69 57 81 70 

Kommungruppen 

                      2005 

 

86 

  

73 

 

56 

 

64 

  

                      2006 87  72 56 64 88  

                      2007 88 92 73 59 64   

                      2008 88 90 72 61 63 89 68 

                      2009 90 92 74 63 69 90 73 

Samtliga 
kommuner 2005 

 

86 

  

79 

 

53 

 

61 
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                      2006 86  74 51 60 88  

                      2007 87 84 78 52 58   

                      2008 87 83 78 55 59 90 70 

                      2009 88 85 80 56 61 90 72 

 
Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det vara hundra procent behöriga lärare. Förskolans 
nya uppdrag ställer också andra krav på personalen i förskolan än tidigare, varför andelen personal 
med pedagogisk högskoleutbildning måste öka . Målet i vår kommun är satt till 75 % av personalen 
i förskolan skall ha förskollärarexamen. Andelen förskollärare är nu uppe i 69 % och vår långsiktiga 
satsning på att höja behörigheten börjar ge resultat. Vi är snart uppe i målet på 75 %. Även i 
grundskolan och särskolan så har andelen lärare med lärarexamen ökat. 
Vid en jämförelse med samtliga kommuner så är det inom förskola och förskoleklass vi utmärker 
oss genom att ha betydligt fler lärare med pedagogisk högskoleutbildning för det område de 
undervisar i. 
 

 

11.3.5 Antalet elever/ studie- och yrkesvägledare (omräknat till 

heltidstjänst) 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Tranängskolan 7-9 542 538 555 512 617 
Tranemo gymnasieskola inkl. komvux 456 490 405 429 448 
Kommungruppen åk 7-9  672  500 526 
Antalet elever per studie och yrkesvägledare har ökat både på 7-9 och i gymnasieskolan. 

 

11.3.6 Antalet elever i elevhälsan/personalgrupp 

 2006/2007 2007 2007/2008 2007/2008 2008 2009 

 Tranemo Tranemo Svenljunga Gnosjö Tranemo Tranemo 

Skolsköterska 
grundskolan 

632 579 800 546 565 519 

Skolläkare 6348 6136 100000 50000 5864 5504 
Skolkurator 653 1023 671 794 1466 1376 
Tal/hörselpedagog  4347 800 1298 1341* 1263* 
Skolpsykolog 1568 1227 2564 2174 1466 1376 
Specialpedagog i 
grundskolan 

 393 392 350 367 459* 

* arbetar även med förskoleelever till viss del. 
Skolverket konstaterar i sina uppföljningar att elevvårdspersonalen ökar i grund- och 
gymnasieskolan. Antalet elever i Tranemo per skolsköterska, skolläkare, kurator och skolpsykolog 
blir färre.  
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11.3.7 Antalet anställda i heltidstjänster/skolledare  
År Am-Sj-Tr Li-Lä Da-Lj-Gr Tr 7-9 Gy Särskolan 

 2004 41,6 38,0 47,8 36,1 26,0 - 
 2005 42,1 38,8 34,6 40,6 25,7 9,5 
 2006 42,1 38,5 34,8 40,4 27,8 8,3 
 2007 37,1 30,0 28,2 28,3 23,5 9,1 

 2008 36,1 30,5 33,0 26,3 27,8 15,5 
 2009 35,5 30,1 28,7 23,2 17,8 17,8 
 
Antalet heltidstjänster per skolledare har minskat i fem områden och ökat i ett. Variationen mellan 
områdena är nu mindre än föregående år. 

11.3.8 Antalet anställda personer/skolledare   
År Am-Sj-Tr Li-Lä Da-Lj-Gr Tr 7-9 Gy Särskolan 
2004 48,0 44,5 57,7 44,0 32,5 - 
2005 48,0 47,0 41,8 46,5 31,0 13,0 
2006 46,5 46,5 42,2 47,0 33,0 11,0 
2007 41,0 32,0 32,0 33,0 25,0 16,0 
2008 40,0 33,5 39,0 31,5 29,0 24,0 
2009 40,5 34,0 36,5 27,0 20,7 27,0 
Antalet anställda personer per skolledare har ökat i tre områden och minskat i tre. 
Ur ett flerårigt perspektiv så ser man även här effekten av långsiktiga insatser för att skapa bättre 
förutsättningar för skolledarna. Genomsnittet per område ligger nu på ca 31 mot 45 år 2004! 
 
 

12  Ekonomiska resurser 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 

Budget tkr 220255 226706 221828 224 162 229273 

Personalkostnader (tkr) 162112 170118 163015 159 599 162155 

Personalkostnader (%) 73,6 75,0 73,5 71,2 70,7 

Resultat tkr +3467 +677 +375 + 1 721 +535 

 
Även i år har verksamheten ett positivt ekonomiskt resultat. Det är femte året i följd som 
bildningsnämnden håller sig inom sina tilldelade budgetramar! Det är resultatet av ett långsiktigt 
framgångsrikt arbete med att förbättra rutiner och strukturer. Personalkostnadernas del av 
budgeten har minskat till 70,7 %. Personalkostnadernas andel av budgeten har minskat för tredje 
året i rad. 
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Kostnad per elev (exklusive lokalkostnader) - Förskoleklass - gymnasium 
 2005 2006 2007 2008 2009 
Am- Sj- Tr F-6 
 

46 088 50 565 56 659 59 789 61419 

Da-Lj-Gr 
 

51 513 55 506 58 466 64 109 64162 

Li- Lä 
 

49 787 51 705 52 984 59 036 59465 

Tranäng 7-9 
 

51 760 56 517 57 584 56 551 60683 

SFI  14 000 20 200   
Gymnasieskolan 
 

69 137 73 101 73 028 72 358 73170 

Vuxenutbildning 
(grundskolenivå) 

    84577 

Vuxenutbildning 
(gymnasial) 

62 767 40 756 65 608 73 067 58277 

Särskolan  312 290 286 195 311 357 236000 338738 
Totalt fskl-9 49 795 53 778 56 567 59 318 61300 
Kostnaden per elev i grundskolan totalt har ökat med 3,3 %. Kostnaden per elev är som högst för 
grundskolan i Dalstorps ro. Varför skillnaden i kostnad per elev grundskolans fskl-åk 6 skiljer sig 
mellan kommunens skolor åt, behöver grundligt analyseras och en översyn över vårt 
fördelningssystem pågår, där utgångspunkten är ett behovsanpassat fördelningssystem ur ett 
socioekonomiskt perspektiv. 
Kostnaden för en gymnasieelev har ökat med 1 % medan den gymnasiala vuxenutbildningen blivit 
betydligt billigare. Särskolans kostnader har också ökat. 
 
 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 
Kostnad per betygspoäng  
(kostnaden för en elev från förskoleklass till 
år 9 
 dividerat med genomsnittligt meritvärde i 
åk 9) 

3619 
kr 

3697 
kr 

3913 
kr 

4152 
kr 

4718 
kr 

Kostnaden per betygspoäng i grundskolan ökar för femte året. Det är angeläget att en analys görs 
för att försöka ta reda på vad det är som ligger bakom siffrorna. Vi vet att kostnaderna har ökat och 
att meritvärdet har blivit lägre. För att ”effektiviteten” skall ligga på samma nivå så krävs  
förbättringar av meritvärdet.( fler elever behöver nå betygen VG och MVG samt höja andelen med 
G) 
 
Kostnad per tillsynstimma i förskolan 
 2006 2007 2008 2009 
Tranemo – Ambjörnarp -Sjötofta 58,62 60,83 63,98 63,30 
Limmared - Länghem 64,21 66,39 69,68 67,64 
Dalstorp – Grimsås – Ljungsarp 60,26 61,14 65,06 70,79 
Totalt 60,87 62,66 66,09 66,89 
Kostnaden per tillsynstimma har totalt ökat med 1 % Högsta kostnaden per 
tillsynstimma är i Dalstorps ro. Skillnaden mellan det dyraste och det billigaste området 
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är nu 7,49 kr/tillsynstimma. Det är viktigt att vi fortsätter att analysera våra kostnader, så 
att fördelningen blir så att enheter med de största behoven erhåller mer medel. 
 
 
Kostnad per tillsynstimma i fritidshemmet 
 2006 2007 2008 2009 
Tranemo – Ambjörnarp -Sjötofta 28,19 26,02 30,47 34,72 
Limmared - Länghem 25.32 28,64 23,02 30,48 
Dalstorp – Grimsås – Ljungsarp 29,35 29,13 36,33 35,33 
Totalt 27,58 27,98 29,34 33,18 
Kostnaden per tillsynstimma i fritidshemmet har totalt ökat med 13 % (3,82kr). 
Högsta kostnaden är i Dalstorp rektorsområde. Skillnaden mellan våra fritidshem har 
minskat och är nu 4,85kr/tillsynstimma.  
 
Kostnad per tillsynstimma i förskola/fritids (kombinerad verksamhet) 
 2006 2007 2008 2009 
Tranemo – Ambjörnarp -Sjötofta 55,58 51,37 60,14 53,13 
Limmared - Länghem - - - - 
Dalstorp – Grimsås – Ljungsarp 60,29 55,77 61,16 60,55 
Totalt 57,31 52,89 60,51 55,71 
Kostnaderna har minskat med 8 %. 
Kombinerad förskole – och fritidsverksamhet finns i Uddebo, Sjötofta, Ambjörnarp, 
Nittorp.  
 
Undervisningskostnad per undervisningstimma/elev 
 2007 2008 2008 2009 
Tranängskolan 7-9 46,32 44,06 44,06 45,60 
Tranemo – Ambjörnarp -Sjötofta 54,02 53.12 53.12 56,20 
Limmared - Länghem 46,45 49,29 49,29 51,17 
Dalstorp – Grimsås – Ljungsarp 47,30 51,34 51,34 52,44 
Totalt 48,30 48,44 48,44 50,44 
Undervisningskostnad innebär i det här fallet endast kostnaden för undervisande 
personal, vilken har ställts i relation till totala antalet undervisningstimmar som eleverna 
får. 
Totalt sett så har undervisningskostnaderna ökat med 4,1 % mot föregående år.: 
Skillnaderna mellan olika områden har ökat till 10,60 kr per undervisningstimma och 
elev. 
 
Teknisk gruppstorlek 
 2007 2008 2009 
Tranängskolan 7-9 14,9 16,8 16,3 
Tranemo – Ambjörnarp -Sjötofta 12,9 12,6 12,4 
Limmared - Länghem 14,3 13,7 13,4 
Dalstorp – Grimsås – Ljungsarp 13,8 12,6 12,5 
Totalt 14,1 14,2 13,9 
Den tekniska gruppstorleken anger hur många elever i genomsnitt det är per lektion.  
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Totalt sett så har den tekniska gruppstorleken marginellt minskat till 13,9 elever/lektion. 
De rektorsområdena med små skolor har den minsta gruppstorleken. 
 
 
Total kostnad per elev ( exkl. skolskjutsar) i förskoleklass(siffran inom parentesen är 
lokalkostnadernas del av den totala kostnaden) 
År Tranemo Kommungruppen Samtliga kommuner 
2005 41700 (7300) 44800 44800 
2006 42000(7100) 46300 45900 
2007 45373(7154) 49100 47400 
2008 56628(9847) 48800 (8600) 47400 (8600) 
2009 62931(10820)   
De totala kostnaderna ökade med 11,1 % (6303 kr). Lokalernas andel av kostnaderna är 
17,2  %. Lokalkostnaderna ökade med 9,9 % under året. Det är angeläget att se över och 
analysera våra lokalkostnader. Förskoleklassen är lokalintegrerad i grundskolan varför 
det är nödvändigt att se kostnaderna för förskoleklass och grundskola tillsammans. 
Vid en jämförelse med övriga kommuner (2008) så våra kostnader högre både totalt och 
för lokaler. 
 
Total kostnad per elev ( exkl. skolskjutsar) i grundskola år 1-9(siffran inom parentesen 
är lokalkostnadernas del av den totala kostnaden) 
År Tranemo Kommungruppen Samtliga kommuner 
2005 72300( 17200) 67700(12300) 70800 (13800) 
2006 73300 (14800) 70400 73200 
2007 78382(15700) 74800 77000 
2008 83059(17139) 78300 (15100) 81300 (16000) 
2009 90504 (21883)   
Totala kostnaden per elev i grundskolan har ökat med 9 % (7446kr). Lokalkostnaderna 
har ökat med 27,6. Av den totala kostnaden så är kostnaderna för lokaler 24,2 % mot 
föregående års 20,6 %. Kostnaderna för grundskola och förskoleklass bör ses tillsammans 
eftersom de verksamheterna delvis är integrerade med varandra.  
I jämförelse med andra kommuner så är våra kostnader högre. 
 
Total kostnad per elev ( exkl. skolskjutsar) i obligatorisk särskola 
År Tranemo Kommungruppen Samtliga kommuner 
2005 -  254500 276800 
2006  309000 262100 282800 
2007 341900 270200 304200 
2008 304200 297800 320100 
2009 401053   
En kraftig ökning av kostnaden per elev i särskolan har skett med 96853 kr(31,8 %) 
Ökningen beror på inskrivning av nya elever i särskolan, vilka kräver mer resurser än 
tidigare genomsnittskostnad per elev. 
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Total kostnad per elev(exkl. skolskjutsar) i Tranemo gymnasieskola 
År Totalt Varav lokalkostnader 
2007 94995 19437 
2008 97921 20601 
2009 94562 20000 
Den totala kostnaden per elev i gymnasieskolan har minskat med 3359kr(3,4 %) och även 
lokalkostnaderna har blivit lägre med 601 kr (2,9 %). Lokalernas del av kostnaden på 
gymnasieskolan är 21 %. 
 
Undervisningskostnad per elev i Gymnasieskola  
År Tranemo Kommungruppen Samtliga kommuner 
2005 46900 41700 37400 
2006 46600 42000 38300 
2007 46800 43400 40300 
2008 46545 44800 42000 
2009 47538   
Undervisningskostnaden per elev har ökat med 2,1 % (993 kr) 
  
Kostnad per 
barn(kr) 

Kommunal 
förskola 

Kommunalt 
fritidshem 

Tranemo 

                      2005 

 

86900 

 

26300 

                      2006 93300 25700 

                      2007 97200 27000 

                      2008  100521 30346 

                      2009 96858 31119 

Kommungruppen 

                      2005 

 

96700 

 

33100 

                      2006 102800 33700 

                      2007 106200 34400 

                      2008 110500 35300 

                      2009   

Samtliga 
kommuner 

                      2005 

 

 

101200 

 

 

32800 

                      2006 108000 32400 
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                      2007 112500 33100 

                      2008 116600 33600 

                      2009   

Kostnaden för barn i förskolan har minskat med 3663 kr(3,6 %) och för barn i 
kommunalt fritidshem har kostnaden ökat med 773kr(2,5 %) 
 
Kommentar personal och totala kostnader: 
Kostnaden för elever i fritidshem, förskoleklass, grundskolan, särskola och gymnasium har ökat. 
Medan den gymnasiala vuxenutbildningen blivit billigare Även kostnaden per barn i förskolan är 
lägre än föregående år. 
En stor del av kostnaderna är lokalkostnader. Av den totala kostnaden i grundskolan 1-9 så utgör 
lokalkostnaderna 24,2 %. På gymnasieskolan utgör lokalkostnaderna 21,1 % av den totala 
kostnaden.  Då vi redan har förhållandevis höga lokalkostnader i jämförelse med andra kommuner, 
är det nödvändigt att fortsätta att finna orsakerna till detta. 
Personalkostnadernas del av den totala budgeten har minskat för tredje året i rad och utgör nu 
70,7 %. 
Jämför vi oss med andra kommuner i kommungruppen så har vi högre kostnader än 
medelkommunen. 
Tittar vi på personaltätheten så är det endast förskoleklassen som ligger under medelkommunen. 
Anledningen till detta är till stor del den struktur som finns i kommunen med många små 
förskolor och skolor, vilket gör att våra totalkostnader är över övriga jämförande kommuners. 
 
 

12.1  Materiella resurser 

12.1.1 Lokalernas kvalitet i förskolan, skolan och fritidshemmet: 
Det som är kännetecknande för verksamhetens lokaler är generellt att de håller en hög kvalitet. 
Ytterligare investeringar görs då bl.a. en ny förskolan skall byggas i Tranemo, och ersätter äldre 
mindre och dåligt anpassade lokaler. 

12.1.2 Tillgången till stimulerande och kreativ miljö: 
Många av våra förskolor, fritidshem och skolor har tillgång till naturen på nära håll vilket 
stimulerar till kreativitet och rörelseglädje. 
Utemiljöerna runt våra förskolor, skolor och fritidshem är av mycket skiftande kvalitet vad gäller 
barns och elevers möjlighet till lekar och andra aktiviteter, men för de allra flesta håller 
utemiljöerna hög klass. 

12.1.3 Tillgången till ändamålsenliga hjälpmedel, läromedel och 
annan ändamålsenlig utrustning. 

Som tidigare år är enligt personalens uppfattning på flera enheter att det är relativt god kvalitet på 
material och utrustning och tillgången är tillfredställande. 

Gymnasieskolan är väl rustat och läromedelsresursen är god. Gymnasieskolans bibliotek fungerar 
bra, är välutrustat och används flitigt av elever och lärare som en pedagogisk resurs. Även 
Tranängskolan har numera ett väl rustat bibliotek i ändamålsenliga centralt placerad lokaler. 
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Personalen på några enheter upplever sig behöva mer medel till inköp av läromedel och andra 
hjälpmedel för att genomföra en god kvalitativ verksamhet. 

Skolbibliotekens roll i elevernas lärande och utveckling är mycket viktig och här finns en stor 
utvecklingspotential. En stor tillgång är samverkan med kommunbiblioteket och bokbussen. 

Vi måste reflektera över vår läromedelsanvändning. Läromedel är ett medel för att eleverna ska nå 
kunskapsmålen och får inte styra undervisningen. Leder våra läromedel till att våra elever når 
målen? I Skolverkets rapporter kan man bl.a. läsa om läromedlen i matematik och dess för 
styrande inverkan på elevernas arbete och lärarnas planering. Hur är det i övriga ämnen? 

12.1.4 Kvaliteten i fråga om material och utrustning för barnens vila, 
omsorg, lek och pedagogisk verksamhet i förskola och 
fritidshem. 

Enligt personalens uppfattning på flera av förskolorna och fritidshemmen så är det en god kvalitet 
och tillgång på material och utrustning och den stödjer den pedagogiska verksamheten. På andra 
förskolor och fritidshem är personalens uppfattning den motsatta.  

Slitaget är dock hårt och material behöver ständigt förnyas. 

 

12.1.5 Datortäthet 
Antal elever per dator 

 2004 2005 2006  2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Grundsärskolan    1,7 1,3 0,9 

Gymnasieskolan  2,5 2,3 1,4 0,8 0,9 0,8 

SFI och GRUV      4,7 

Tranäng 7-9 8,9 8,8 6,6 7,5 7,1 7,1 

Tranäng F-6 9,1 8,8 7,2 9,5 10,2 

( Am.-Sj.-Tr) 

8,8 

Ambjörnarps skola 6,3 4,9 9,0 9,5  6,0 

Sjötofta skola 5,7 6,0 8,5 17,0  7,0 

Limmaredskolan 7,4 6,8 7,3 7,4 7,3 7,7 

Länghemskolan 8,8 6,9 6,8 6,5 6,7 6,0 

Dalstorpskolan 9,1 10,3 7,7 8,0 5,7 5.6 

Grimsåsskolan 17,2 9,2 7,5 5,9  6,0 

Ljungsarpskolan 7,0 6,8 6,4 6,4 6,8 6,7 

Grundskolan (inkl.fskl) TOTALT 8,7 8,1 7,1 7,9  7,0 

 

Förutom dessa datorer förekommer på F-6 skolorna också s.k. ”Tragetondatorer”, vilka används 
enbart som skrivdatorer i projektet ”Att skriva sig till läsning via datorn”. Även bärbara begagnade 
”gymnasiedatorer” har införts i grundskolans yngre år och då främst som kompensatoriska 
hjälpmedel för bl.a. läs- och skrivutveckling. Datorer behöver ständigt uppdateras och vi kan 
notera att datortätheten är bättre än tidigare. 
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  Nästa viktiga fråga att ta itu med är ”Hur använder vi våra datorer på bästa sätt så att de 
verkligen blir ett redskap för elevens lärande och bidrar till bättre resultat och högre 
måluppfyllelse?” För att datorn skall bli ett hjälpmedel för elev och lärare i undervisningen 
behöver datortätheten ökas betydligt och ”en till en-alternativ” diskuteras för framtiden, främst 
då i grundskolans senare år..  Genom digitalt stöd kan skolan anpassa undervisning och arbetssätt för att 
främja det personliga lärandet. Det kan handla om elever i särskilt behov av stöd. Alla elever har dock nytta 
och glädje av en ökad tillgång och tillgänglighet till individanpassade lärresurser ( ur Skolverkets rapport 
”Digitala lärresurser i en målstyrd skola”) 

Då elevdokumentationen är grunden till planeringen av undervisningen och elevernas lärande är 
det nödvändigt för enheterna att se över behovet av lärardatorer, så att det inte utgör ett hinder för 
dokumentationen. 

Kompetensutveckling i praktiskt it-och mediakunskap påbörjades under hösten 2007. Under en 
treårsperiod kommer samtliga pedagoger att erbjudas kompetensutveckling i ”praktisk it- och 
mediakompetens, PIM” Totalt 225  pedagoger har hittills deltagit i utbildningen, varav 78 % har 
nått nivå 1 eller högre. Målet för pedagogerna var att 100 % av deltagarna förväntas uppnå och 
examineras på minst nivå 2 och 50 % av deltagarna nivå 3. Vi skulle under en treårsperiod erbjuda 
240 pedagoger utbildningen i ”praktisk it- och mediakompetens”. 

Måluppfyllelsen så här långt när två terminer återstår är att 27 % nivå 1, 22 % nivå 2 och 29 % nivå 
3. Vi kan konstatera att ”nivåmålen” inte är uppnådda. Orsaken till detta bör analyseras och 
åtgärdas. Däremot har fler pedagoger kunnat erbjudas utbildningen än planerat. Vi har dessutom 
förlängt insatsen ytterligare en termin. 

 

12.1.6 Analys förutsättningar: 
Under verksamhetsåret har elevunderlaget återigen minskat i grundskolan, med anpassningsåtgärder efter 
det. Antalet barn i fritidshemmet per årsarbetare har minskat och i jämförelse med kommungruppen är 
betydligt färre barn per årsarbetare i Tranemo. I förskolan har barn per årsarbetare ökat något och vi ligger 
på samma nivå som kommungruppen. Lärartätheten i förskoleklass är lägre än kommungruppen, medan 
lärartätheten i grundskolan är högre i Tranemo, trots en minskning under året. 

Även gymnasiet har högre lärartäthet än kommungruppen. 

Våra lokalkostnader är fortfarande höga och deras andel av den totala kostnaden har ökat. 

En grundlig analys av våra lokaler och lokalkostnader behöver fortsätta. Har vi kanske för stora och många 
lokaler? Vad ligger till grund för hyrorna?  

Andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning ökade under 2007 och siffror för 2008 finns inte 
framme i skrivande stund. Störst är ökningen i förskolan, där det nu är 58 % av personalen som har 
förskollärarexamen.  

Elevkostnaderna har ökat i alla skolformer förutom gymnasial vuxenutbildning, även i fritidshemmet har de 
totala kostnaderna ökat. Kostnaden per barn i förskolan har blivit lägre. Det är skillnader i 
undervisningskostnader och kostnader per tillsynstimmar mellan våra förskolor, fritidshem och F-6-skolor. 
Här behöver vi fortsätta att analysera orsakerna. 

 

12.1.7 Åtgärder för utveckling gällande förutsättningarna för 
verksamheten. 

 

• Våra lokalkostnader är fortfarande förhållandevis höga. Orsaken behöver fortsätta att utredas 
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• Fortsätta den påbörjade insatsen med att erbjuda ännu fler elever modersmålsundervisning 
och studiehandledning på sitt modersmål. 

• Höja andelen personal i förskola och fritidshem med pedagogisk högskoleutbildning tills 
målet på 75 % är uppnått. 

• Höja andelen pedagoger med specialpedagogisk kompetens. 
• Arbetsmiljöarbetet behöver fortsätta. 
• Analys av varför elevkostnaderna mellan våra fskl-åk6-skolor skiljer sig åt behöver fortsätta. 
• Den stora skillnaden i kostnaden per tillsynstimmar i förskolor och fritidshem behöver också 

noggrant genomlysas ytterligare. 
• Fortsatt översyn av resursfördelning utifrån ett socioekonomiskt perspektiv och 

skolstrukturer. 
• Analys av hur vi använder våra datorer - används de för elevernas måluppfyllelse på bästa 

sätt? Se över datoranvändningen inför framtiden. 
• Fortsätta med att erbjuda pedagogerna kompetensutveckling i praktisk It- och 

mediakompetens ytterligare en termin. 

13 Arbetet i förskola och skola 

 

13.1  Normer och värden 
 

Förskolor, fritidshem och skolor arbetar med läroplanernas avsnitt om normer och värden. I 
skolorna sker detta bland annat genom att lärarna tillsammans med eleverna och föräldrarna 
upprättar så kallade ”övriga läroplansmål”. Här beskrivs vilka bl.a. vilka förmågor eleven ska 
utveckla gällande normer och värden, ansvar och inflytande. Dessa mål upprättas och 
dokumenteras i elevernas individuella utvecklingsplaner (IUP).  
Verksamheterna genomför olika enkäter för att kontrollera trivsel, trygghet, förekomst av 
kränkningar, respekt för andras egenvärde med mera. Likabehandlingsplanen som finns på alla 
skolor och följs upp årligen är också ett redskap i detta arbete med normer och värden. 
Därigenom har skolorna system och rutiner för att följa upp och utvärdera elevernas utveckling i 
förhållande till läroplanens mål om normer och värden. 
 

13.1.1 Trivsel 
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Andelen elever som uppger att de trivs i skolan har ökat i sexan och åttan. Resultaten totalt ligger 
mellan 81-94 %. Sexans resultat har förbättrat för tredje året i rad! 

 

Jag känner mig viktig och betydelsefull i skolan
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Mellan 66 – 88 % av eleverna uppger att de känner sig viktiga och betydelsefulla i skolan. I alla 
årskurserna har resultatet förbättrats sedan undersökningen gjordes första gången, däremot blir 
resultaten sämre i takt med stigande ålder. Det är viktigt att försöka ta reda på orsakerna till de 
låga resultaten speciellt i år 8 och gymnasiet. 
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13.1.2 Uppföljning av Likabehandlingsplanen. 
Likabehandlingsplanen skall syfta till att främja barns och elevers rättigheter, oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att 
förebygga trakasserier och annan kränkande behandling. För att planen skall kunna fungera som 
ett verktyg för att förebygga och förhindra diskriminering eller annan kränkande behandling skall 
de årligen följas upp. 

Samtliga verksamheter har likabehandlingsplaner som uppfyller de krav lagen ställer 

Dessa planer följs upp och revideras årligen 

 

 

13.1.3 I vilken utsträckning eleverna anser att de utsätts för 
kränkningar. 

Ett omfattande värdegrundsarbete förekommer på alla våra förskolor, fritidshem och skolor för att 
skapa goda förutsättningar för barn och elevers utveckling och lärande. 

Mobbing och annan kränkande behandling förekommer och detta är ett ständigt pågående arbete 
med att skapa en så god miljö och förståelse för varandra, så att ingen vare sig elever eller personal, 
upplever att de utsätts för kränkningar.  Likabehandlingsplanen är ett stöd i detta arbete. 

 

 

13.1.4 Åtgärder för utveckling gällande normer och värden: 
• Förväntningarnas betydelse för resultaten är mycket betydelsefull. Alla barn och elever 

behöver känna positiva förväntningar. 
• Även om flera av resultaten pekar på att det företrädesvis är en god eller mycket god miljö och 

hög trivsel i våra verksamheter, så är det ett faktum att det hos några elever kan finnas ett 
utanförskap och dålig trivsel. Detta måste vi arbeta vidare med för att undanröja. 

• Samsyn och gemensamt förhållningssätt är en förutsättning för ett framgångsrikt 
värdegrundsarbete och detta arbete med bemötande och förhållningssätt måste fortsätta. 

 
 
 

13.2  Utveckling och lärande i förskolan 
 

13.2.1 Omsorg och lärande. 
Kännetecknande för all verksamhet i förskolan är att omsorg och lärande möts i olika situationer i 
förskolan såsom exempelvis blöjbyte, påklädning och matsituationer. Barnen visar omsorg 
gentemot de yngre barnen. Vid måltiderna är det t.ex. mycket matematik som talas. Medvetna 
pedagoger tar tillvara de situationer till språkutveckling i den dagliga verksamheten som alltid 
finns. 
Framgångsrikt utvecklingsarbete pågår på flera av våra förskolor. 
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13.2.2 Lek och lärande. 
Lek och lärande förenas både vid fri och planerad lek, enskilt och tillsammans med andra. 
Personalen är väl medveten om att leken ligger till grund för lärandet. Och att deras delaktighet 
och ledarskap är viktigt för barnens utveckling av leken. De utgår från barnens nyfikenhet i teman 
både i den fria och i den organiserade leken.  

13.2.3 Matematisk och naturvetenskaplig förståelse. 
Medvetna pedagoger i förskolan utvecklar barnens matematiska och naturvetenskapliga tänkande 
och förståelse i vardagssituationerna. De följer naturens växlingar och kompostering är vanligt 
förekommande. 

Matematiska begrepp används i leken och i omsorgssituationer bl.a. De öser vatten, sorterar och 
räknar ( pinnar, stenar, ben, skor osv.) 

 

13.2.4 Språk- och begreppsbildning. 
 Personalen pratar mycket med barnen och berättar vad de gör. De konkretiserar och synliggör nya 
begrepp för att öka ordförståelsen. Rim, ramsor, sång kännetecknar förskolan. Personalen ser att 
barnen allt efter mognad, intresserar sig för ord och bokstäver. De experimenterar med bokstäver, 
sätter ihop och skriver egna ord, låtsasläser och låtsasskriver. 
Förskolorna samverkar med biblioteken. 
 

13.2.5 Åtgärder för utveckling – lärande i förskolan: 
Fortsätta det påbörjade arbetet med att stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av 
matematik, naturvetenskap och teknik. 
 

 

13.3  Kunskaper (skola) 

13.3.1 Elevernas läsutveckling:  
Andelen elever som uppnår målen i God Läsutveckling 

 

År 2 Totalt 

06/07 

Pojkar 

07/08 

Flickor 

07/08 

Totalt 

07/08 

Pojkar 

08/09 

Flickor 

08/09 

Totalt  

08/09 

Limmared 90 80 92 85 88 83 86 

Länghem 84 86 92 89 100 100 100 

Grimsås 62 86 75 82 67 78 75 

Dalstorp 76 90 100 94 57 92 79 

Ljungsarp 57 100 100 100 91 100 93 
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Limmared/Länghem  83 92 87 94 92 93 

Dalstorps ro totalt 62 92 94 93 76 88 82 

Tranemo/Ambj./Sjö 69 80 81 80 96 100 98 

TRANEMO 
TOTALT 

 84 88 86 90 94 92 

 

Andelen elever som uppnår våra lokala ”läsmål” har totalt sett ökat både bland flickor också 
pojkar. Nu är det 92 % av eleverna i åk 2 i kommunen som når ”läsmålen” för årskursen. I två av 
våra rektorsområden är resultatet en förbättring mot föregående år 

 

 

 

År 4 Totalt 

06/07 

Pojkar 

07/08 

Flickor 

07/08 

Totalt 

07/08 

Pojkar 

08/09 

Flickor 

08/09 

Totalt 

08/09 

Limmared 75 70 33 58 80 57 74 

Länghem 100 100 100 100 80 100 90 

Grimsås 100 91 100 93 63 100 75 

Dalstorp 89 86 89 87 57 100 80 

Ljungsarp 100 100 88 91 100 100 100 

Limmared/Länghem  82 76 79 90 79 87 

Dalstorps ro totalt 93 88 93 90 80 91 86 

Tranemo/Ambj./Sjö 79 83 89 87 91 88 90 

TRANEMO 
TOTALT 

 86 88 87 88 87 87 

 

Resultaten i år 4 är bättre jämfört med föregående år på två områden. 

Pojkarnas resultat är något bättre än föregående år, medan flickornas är marginellt något lägre. 
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13.3.2 Resultat från nationella diagnoser för år 2 (åk 3)  

 

 
Flickornas resultat har förbättrats till 90 %, medan resultat för pojkarna är sämre totalt sett. Det är 
fler flickor som uppnår målen i de nationella diagnoserna. Vi ser samma mönster på alla våra 
skolor. 
 
Det är endast i ett av områdena, där resultatet totalt är bättre i år än föregående år (både bland 
flickor och bland pojkar). 

 
 
 
 

05/06 06/07 

 

 

07/08 08/09 

ÅK 3 

Andel elever som uppnår 

målen i Skolverkets 
nationella diagnoser 

svenska i årskurs 2 

SvA inom parentes 

Fr.o.m. 2008/2009 ÅK 3 

Totalt Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 

Tranemo/Ambjörnarp totalt  92 77 85 80 61 

(62) 

88 

(33) 

77 

(56) 

Ambjörnarp 100 100    100 86 

(100) 

91 

Tranemo  91    88 

(33) 

50 

(50) 

74 

(44) 

Limmared/Länghem totalt   83 92 87 93 

(100) 

100 

(100) 

96 

(100) 

Limmared 82 90 80 92 85 100 93 96 

Länghem 86 84 86 92 89 94 100 96 

Dalstorp/Grimsås/Ljungsarp 
totalt 

  88 94 90 64 

(67) 

76 

(0) 

69 

(50) 

Dalstorp   90 100 94 44 50 47 

Grimsås   71 75 73 50 100 70 

Ljungsarp   100 100 100 100 100 100 

TOTALT Tranemo kommun   82 89 85 74 90 81 
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Det är en oroväckande stor del av eleverna som inte uppnår målen i de nationella diagnoserna i 
matematik. Endast två tredjedelar av eleverna når målen i de nationella diagnoserna. 
Det är också stora skillnader i måluppfyllelse mellan våra skolor. Speciellt resultaten på 
Tranängskolan behöver noggrant analyseras för att försöka se vad orsakerna till den låga 
måluppfyllelsen är. 
 

13.3.3 Andel elever i åk 3 som uppnår målen i alla ämnen 
Andel elever i åk 3 

Som uppnår målen i alla ämnen 

08/09 

Rektorsområde /skola Pojkar Flickor Totalt 

Tranemo/Ambjörnarp totalt 86 83 84 

Ambjörnarp 89 100 91 

Tranemo 85 81 83 

05/06 06/07 

 

 

07/08 08/09 

Åk 3 

Andel elever som uppnår 

målen i Skolverkets nationella 
diagnoser 

matematik i årskurs 2 

Fr.o.m 2008/2009 Åk 3 
Totalt Totalt Po Fli Totalt Po Fli Totalt 

Tranemo/Ambjörnarp totalt   80 88 84 48 31 40 

Ambjörnarp  100    100 100 100 

Tranemo  98    26 25 25 

Limmared/Länghem totalt   96 87 92 97 95 96 

Limmared 76 90 92 88 90 90 93 92 

Länghem 86 84 100 85 93 100 100 100 

Dalstorp/Grimsås/Ljungsarp 
totalt 

  88 94 90 60 83 70 

Dalstorp  91 80 100 89 45 88 63 

Grimsås  93 86 75 82 33 60 50 

Ljungsarp  86 100 100 100 100 100 100 

TOTALT Tranemo kommun   88 89 89 66 70 68 
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Limmared/Länghem totalt 93 95 94 

Limmared 93 90 92 

Länghem 94 100 96 

Dalstorp/Grimsås/Ljungsarp totalt 80 89 84 

Dalstorp 64 88 74 

Grimsås 88 80 83 

Ljungsarp 100 100 100 

TOTALT Tranemo kommun 86 89 87 

87 % av eleverna i åk 3 uppnår målen i alla ämnen. Det finns all anledning att analysera resultatet 
med anledning av den låga måluppfyllelsen totalt i de nationella diagnoserna. 

13.3.4 Resultat i de nationella ämnesproven för åk 5    

 
De nationella proven i årskurs tre och ämnesproven i årskurs 5 är, är liksom övriga prov och 
provmaterial i det nationella provsystemet, utvecklade för att pröva elevers kunskaper mot målen i 
ämnenas kursplaner. Proven prövar dock inte alla målen i kursplanerna. 
De nationella proven har följande syften: 

• Pröva hur den enskilde eleven har uppnått kunskapsmålen  
• Stödja elevens kunskapsutveckling mot målen (se vad eleven behöver koncentrera sitt 

lärande på) 
• Vara ett stöd för lärarens bedömning av elevens måluppfyllelse 
• Kunna användas i uppföljande och utvärderande syfte på skolnivå samt på kommunal 

och nationell nivå 
• Utvärdering av undervisningen (läraren får kvitto vad som fungerar väl och vad som 

behöver mer fokus i undervisningen) 
• Stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning 
• Konkretisera kursmål och betygskriterier 

 
Ett viktigt syfte med kursplanernas mål för årskurs 3 och 5 är att i tid upptäcka om en elev riskerar 
att inte nå målen i årskurs 9, så att skolan kan erbjuda stöd. 
 Skolan ska även arbeta kompensatoriskt i förhållande till elevers olika bakgrund. Det är därför av 
intresse att kunna bedöma om resultatskillnaderna mellan elever med olika bakgrund i årskurs 3 
och 5 har minskat i slutet av grundskolan. Ämnesprovens användbarhet för detta syfte är dock 
begränsad då proven inte är anpassade för jämförelser mellan årskurs 5 och årskurs 9. 
Trots detta finns det anledning till att vi analyserar våra resultat och nu har vi möjlighet att följa 
eleverna från åk 3 till åk 9 när det gäller resultat i nationella prov.. De elever som läsåret 04/05 
gick i femman, gick i nian under läsåret 08/09 

 
Andel (%)elever som uppnår målen i de nationella ämnesproven i svenska åk 5 

 
07/08 08/09  03/04 04/05 05/06 06/07 
Po Fl Tot Po Fl Tot 

Tranemo/Sjötofta 95 72 82 83 44 95 67 74 84 79 
Dalstorp/Grimsås/Ljungsarp 93 95 88 86 92 96 95 97 100 98 
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Limmared/Länghem 91 93 91 96 88 92 90 93 92 92 
Totalt    88 69 95 83 89 92 90 
Andelen elever som når målen är högre än föregående år totalt i kommunen. Orsaken till det är 
pojkarnas förbättrade resultat, flickorna däremot visar ett sämre resultat än föregående år. Endast 
ett område har högre andel som uppnått målen jämfört med föregående år.  Vi kan också notera de 
stora skillnaderna mellan våra områden, även om de minskat sedan föregående år. 
 
 
Andelen (%) elever som uppnår målen i matematik åk 5. 

07/08 08/09  03/04 04/05 05/06 06/07 
Po Fl Tot Po Fl Tot 

Tranemo/Sjötofta 92 73 82 76 79 100 90 96 95 95 
Dalstorp/Grimsås/Ljungsarp 93 84 89 94 100 89 93 85 88 86 
Limmared/Länghem 85 82 85 96 87 92 89 93 92 93 
Totalt    87 87 93 91 90 92 91 
 
Resultatet totalt ligger på samma nivå som föregående år. Skillnaden mellan pojkar och flickor har 
minskat. 
 
Andelen (%)elever som uppnår målen i engelska åk 5 

07/08 08/09  03/04 04/05 05/06 06/07 
Po Fl Tot Po Fl Tot 

Tranemo/Sjötofta 89 78 82 92 79 100 90 87 68 78 
Dalstorp/Grimsås/Ljungsarp 96 86 93 93 100 100 100 82 88 84 
Limmared/Länghem 85 86 93 93 88 92 89 88 92 90 
Totalt    91 87 97 93 85 83 83 
 
Resultatet totalt är sämre än föregående år, nu är det endast 83 % av eleverna som uppnår målen i 
de nationella ämnesproven. Skillnaden har minskat mellan flickor och pojkar. 
 
Andelen elever (%) som uppnår målen i Svenska som andraspråk i åk 5. 

07/08 08/09  03/04 04/05 05/06 06/07 
Po Fl Tot Po Fl Tot 

Tranemo-Sjötofta    96 67 100  50 50 50 
Dalstorp/Grimsås/Ljungsarp     100 - 100 50 - 50 
Limmared/Länghem    89 - - - 100 100 100 
I SvA finns ingen sammanställning över det totala resultatet p.g.a. olikheter i underlagen. 

Kommentar  
Måluppfyllelsen i svenska har förbättrats till 90 %. I engelska har resultatet kraftigt försämrats, 
speciellt för flickornas del. Deras resultat sjönk med fjorton procentenheter! Engelskan är det ämne 
av de tre, där pojkarna har ett bättre resultat än flickorna. 
Andelen flickor som når målen är 83-92% i svenska, engelska och matematik. Skillnaden mellan 
pojkar och flickors resultat är minst i matematik. 
Resultaten mellan våra tre rektorsområden är jämnare i år än förut. 
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13.3.5 Bedömning av hur stor del av eleverna i åk 5 som når målen i 
alla ämnen. 

07/08 08/09  03/04 04/05 05/06 06/07 
Po Fl Tot Po Fl Tot 

Tranemo-Sjötofta  72 74 69 12 61 35 57 46 51 
Dalstorp/Grimsås/Ljungsarp   82 86 93 93 93 82 94 86 
Limmared/Länghem  81 82 93 84 88 87 91 92 92 
Totalt   78 81 56 81 70 77 75 76 
 
Andelen elever som bedöms nå målen i alla ämnen har ökat till 76 %. Orsaken till ökningen är 
pojkarnas förbättrade resultat. Spridningen mellan områdena är mycket stor. Det är fortfarande 
framförallt Tranemo/Sjötoftas måluppfyllelse som avviker. 

13.3.6 Andelen elever i åk 5 som kan simma 200m (varav 50 m 
ryggsim) 

 
 
 
 

 

 

 
 
Simkunnighet är fortfarande god bland eleverna i åk 5.  

13.3.7 Resultat i de nationella proven för åk 9  

 

Andelen elever som uppnår målen i svenska 
 

 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 
Flickor 96 95 96 88 98 95 
Pojkar 78 86 90 84 95 91 
Totalt             93 91 92 86 96 93 
93 % av eleverna uppnådde målen i svenska, det är en minskning mot föregående år. I riket totalt 
var det 97 % av eleverna som nådde målen i ämnesproven i svenska. 
 

Andelen elever som uppnår målen i svenska som andraspråk 
 

 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 
Flickor     100 100 
Pojkar     100 50 
Totalt                 100 75 

08/09  07/08 
Po 

07/08 
Fl 

07/08 
Totalt Po Fl Totalt 

Tranemo-Sjötofta - - - 96 100 98 
Dalstorps /Grimsås/Ljungsarp 100 100 100 94 94 94 
Limmared/Länghem 94 100 96 96 100 97 
Totalt - - - 94 98 96 
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Andelen elever som uppnår målen i engelska 
 

 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 
Flickor 95 98 94 89 90 92 
Pojkar 93 94 95 90 91 93 
Totalt 95 96 94 90 91 92 
92 % av eleverna uppnådde målen i engelska, det är en ökning mot föregående år. 
I riket totalt var det 96 % av eleverna som nådde målen i ämnesproven i engelska. 
 
 

Andelen elever som uppnår målen i matematik 
 

 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 
Flickor 88 81 90 78 75 77 
Pojkar 89 85 85 81 83 78 
Totalt 88 83 87 79 79 78 
78 % av eleverna uppnådde målen i matematik, det är något lägre än föregående år. Flickornas 
resultat har förbättrats, medan pojkarnas resultat sjunkit med 5 procentenheter. 
I riket är motsvarande siffra 87 %. 

 
Andelen elever som uppnådde målen på de nationella ämnesproven i år 9 var lägre i svenska och 
matematik. I engelska är resultatet högre än föregående år. Jämför vi med riket så kan vi konstatera 
att vi har en lägre andel som når målen.  
Det är en större andel pojkar som når målen i engelska och matematik. 
 

13.3.8 Slutbetyg per ämne i årskurs 9 

 
 

Andelen elever med minst betyget godkänt i Tranemo kommun. 
 

05/06 06/07 07/08 08/09 Ämne 
Fl. Po. Tot.  Fl. Po. Tot. 

 
Riket Fl. Po. Tot Riket 

totalt 
Tot 

Bild 97,5 95,5 96,4 97,6 93,6 95,5 96,1 98 94 96 96 97 
Engelska 95,1 92,0 93,3 94,0 93,6 93,8 93,9 93 91 92 94 93 
Hem – och 
Konsumentkunskap 

 
97,5 

 
97,3 

 
97,4 

 
95,2 

 
94,7 

 
94,9 

 
95,5 

91 97 94 96 93 

Idrott och hälsa 88,9 93,7 91,7 94,0 93,6 93,8 92,8 93 96 95 93 91 
Matematik 91,4 93,7 92,7 85,7 93,6 89,9 93,0 91 94 93 93 91 
Moderna språk  

100,0 
 
96,4 

 
98,0 

 
98,0 

 
95,3 

 
96,7 

 
93,4 

100 99 99 94 97 

Modersmål          100  100 
Musik 93,8 90,2 91,7 92,9 84,0 88,2 95,1 94 94 94 95 89 
Biologi 88,9 83,9 86,0 82,1 81,9 82,0 91,8 85 86 86 92 80 
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Fysik 85,2 82,1 83,4 79,8 76,6 78,1 90,2 84 83 84 90 86 
Kemi 87,7 81,2 83,9 76,2 79,8 78,1 89,7 84 87 86 90 81 
Slöjd 88,8 88,2 88,4 96,4 98,9 97,8 96,6 96 99 98 97 97 
So 100,0 87,5 92,3 92,6 95,5 93,9 93,6 - - -  96 
Geografi 93,4 85,0 88,7 96,5 90,3 93,0 92,5 89 92 91 93 91 
Historia 95,1 93,7 95,7 98,2 90,3 93,8 92,6 91 92 92 93 91 
Religion 91,8 91,2 91,5 96,5 87,5 91,5 92,9 93 92 93 93 93 
Samhällskunskap 91,8 87,5 89,4 94,7 86,1 89,9 92,9 91 94 93 93 92 
Svenska 93,7 92,9 93,2 96,2 95,5 95,9 96,4 97 97 97 96 97 
Svenska som 
andraspråk 

 
 

   
 

  
88,9 

 
77,6 

100 100 100 78 67 

Teknik 92,6 93,7 93,3 94,0 94,7 94,4 94,1 94 95 95 94 92 
Meritvärde 203,8 179,7 189,8 202,3 182,5 191,9 207,3 194,5 190,9 193,7 209,3 186 

Meritvärdet har försämrats, och är nu nere på 186 poäng. ( Med tanke på att godkänt i 
sexton ämnen ger 160 poäng och det maximala meritvärdet kan vara 320 poäng, så är 
vårt resultat oroväckande lågt). Även andelen elever med minst betyget ”Godkänt” har 
minskat i många ämnen.  De största minskningarna har skett i SvA, biologi, musik, kemi 
och idrott och hälsa. Fysik och engelska är de ämnen som andelen elever ökat mest. 
Vid en jämförelse mellan resultaten i nationella proven och betygen så ser vi att i engelska så ligger 
resultaten nära varandra, i svenska så är det 4 procentenheter fler elever med minst betyget 
godkänt i betyget än i nationella proven. I matematik däremot är det stor skillnad mellan betyg och 
resultaten i nationella proven( 13 procentenheter!) 
 De nationella proven skall vara ett stöd för läraren och även visa på önskvärda kunskaper i ämnet. 
Det är därför viktigt att man noga analyserar varför resultaten blir som de blir. Speciellt angeläget 
är att detta görs i matematik. 
 

13.3.9 Relationen mellan nationella prov och slutbetyg årskurs 9 
Andel(%) elever med lägre, lika eller högre slutbetyg jämfört med provbetyget. 

Ämne Tranemo 
lägre 

Riket 
lägre 

Tranemo 
lika 

Riket 
lika 

Tranemo 
högre 

Riket 
högre 

Svenska 7,5 4,4 71,2 77,3 21,2 18,2 

Matematik 1,8 1,6 85,0 77,3 13,2 21,1 

Engelska 15,3 5,8 78,4 83,4 6,3 10,9 

Vid en jämförelse med Riket så kan vi konstatera att i engelska var det en betydligt större andel 
som fick ett lägre betyg än provbetyget. I matematik är det en betydligt större andel i Riket som fick 
ett högre betyg än i Tranemo. I Svenska är andelen som får ett högre betyg som störst. 
Ungefär fyra av fem elever får samma betyg som i ämnesproven. 
 

Kopplingen mellan provbetyg och slutbetyg 
I hela landet får ungefär åtta av tio elever samma slutbetyg som provbetyg vilket kan anses vara helt i sin 
ordning. De nationella proven är inga examensprov och det är helt naturligt att slutbetyget inte alltid är det 
samma som provbetyget för enskilda elever. Sammantaget för hela landet är det dock betydligt vanligare att 
elever får ett höjt än ett sänkt slutbetyg i förhållande till provbetyget i matematik och svenska, men inte i 
engelska där det är ungefär lika många som får en höjning som en sänkning.  
Skolverket har undersökt sambandet mellan elevers betyg på de nationella proven i år 9 och deras slutbetyg i 
respektive ämne. Undersökningen visar på stora skillnader mellan olika skolor. Det finns skolor där 
provresultat och betyg stämmer i mycket hög grad, och andra där många elever får ett annat betyg., ofta 
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högre, än resultatet på provet visar. De enskilda skolornas avvikelser är relativt konstanta över tid, och 
skolverket talar om olika skolkulturer. 
De elever som oftast får högre betyg än resultatet på proven är de som enligt provet inte har nått 
läroplansmålen i ämnet. Skolverket pekar på flera tänkbara förklaringar: 
- Eleverna kan ha fått extra stöd under perioden från provet fram till betygsättningen och detta har givit 
resultat. 
- Lärarna vill inte underkänna eftersom eleverna då blir obehöriga att söka gymnasieskolans nationella 
program. 
- Lärare på olika skolor tolkar mål och betygskriterier på ett annorlunda sätt. Varje lärare gör sin egen 
professionella tolkning utifrån centralt fastställda kriterier men tolkningen blir inte samstämmig mellan 
lärarna, framförallt inte mellan skolorna. Denna förklaring ligger visserligen helt inom ramarna för 
betygsystemet men har likväl negativa konsekvenser för en likvärdig betygsättning. 
Rapporten visar att höga betyg i förhållande till provbetygen på skolnivå också står för reella skillnader i 
bedömningen av eleverna. 
 
Vilka åtgärder kan vidtas för att förbättra samstämmigheten i lärares och skolors bedömning och 
betygsättning? 
På lokal nivå är det viktigt att lärare diskuterar betygsättningsfrågor, inte bara inom skolan utan även med 
andra skolor. Rektor och huvudman har ett stort ansvar att följa upp, analysera och diskutera med lärarna om 
systematiska avvikelser på skolnivå för att öka samsynen på bedömning och betygsättning 
( Skolverkets Rapport nr 300  Provbetyg – Slutbetyg - Likvärdig bedömning) 
 
 
 
 
 

13.3.10 Meritvärde 

 
Skola 

Genomsnittligt meritvärde 
åk 9 

 
03/04 

 
04/05 

 
05/06 

 
06/07 

 
07/08 

 
08/09 

Tranäng 7-9 Totalt 199,8 191,3 189,8 191,9 193,7 186,8 
 Flickor 218,4 201,8 203,8 202,3 196,9 193,6 
 Pojkar 181,3 178,4 179,7 182,5 190,9 180,3 
 Elever med utländsk 

bakgrund 
     162,5 

Fl. 155,9 
Po 172,9 

Riket Totalt 206,9 206,3 206,8 207,3 209,3 209,6 
 Flickor 218,1 217,3 218 218,8 220,6 220,6 
 Pojkar 196,3 195,8 196 196,5 198,5 198,9 
SALSAvärde Modellberäknat Tranemo  198 193 197 194 192 
 Avvikelse Tranemo  -7 -4 -5 +-0 -5 
 Modellberäknat Svenljunga   195(+10) 193(+14) 196 

(+18) 
190(+20) 

 Modellberäknat Herrljunga   192 (+6) 198 (+8) 198 
(+17) 

202(0) 

 Modellberäknat Vårgårda   198 (-9) 200 (-
16) 

199 (-
23) 

197(-5) 

 Modellberäknat Gnosjö   192(+15) 189(+18) 188 (+9) 191(+16) 
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Det genomsnittliga meritvärdet har minskat och är nu nere på 186 poäng. Eleverna från 
Tranängskolan har vid en jämförelse med Riket totalt 22, 8 lägre genomsnittligt meritvärde. Förra 
året var skillnaden 15,6 poäng. Skillnaden mellan flickor och pojkar har ökat från 6,0 till 13,3 poäng. 
I Riket är könsskillnaden ännu större (21,7 poäng). 

För elever med utländsk bakgrund är meritvärdet endast 162,5 poäng 

 

Det modellberäknade måttet tar hänsyn till bakgrundsfaktorer som: andel pojkar, andel elever med 
utländsk härkomst, föräldrarnas utbildning. 

Jämför vi det modellberäknade SALSA - värdet noterar vi även här att vi har försämrat resultaten. 
Nu ligger 5 poäng under det modellberäknade värdet, men vi bör ha större förväntningar på våra 
elever än att endast ligga på ett lågt förväntat SALSA - värde. Vi känner också till 
förväntningarnas betydelse för resultat och med anledning härav, bör vi förvänta oss att våra 
elever ska minst nå samma resultat som övriga landet. 

 

Jämför vi oss med kommuner med likartade strukturella och socioekonomiska förutsättningar, så 
noterar vi att endast Vårgårda har liknande resultat som Tranemo. 

Vad är anledningen till att kommuner som Svenljunga, Herrljunga och Gnosjö visar upp högre 
resultat än förväntat och att Tranemo och Vårgårda har ett sämre resultat än förväntat? Detta är 
ett mönster över tid. 

Svaret är inte helt givet. Det kan finnas många förklaringar på detta bl.a. på hur betygen sätts och 
vad som ligger till grund för betygsättningen. Även andra faktorer såsom traditioner, kulturer, 
förväntningar, kamrateffekter  mm har stor betydelse för resultaten. 

Det är viktigt att vi ger våra lärare möjlighet att få träffa lärare i andra kommuner och skolor, så 
att de får möjlighet att träffas och samtala om betyg och betygsättning. Även vid införandet av 
Skola 2011 kommer kunskapskrav och bedömning att noga arbetas igenom. 

 

 

13.3.11 Övriga resultat åk 9 
 Andel (%) elever…  

03/04 
 
04/05 

 
05/06 

 
06/07 

 
07/08 

 
08/09 

Tranäng  … som är behöriga till nationellt 
program på gymnasieskolan 

 

90,8 

 

90,1 

 

90,2 

 

86,6 

 

87,3 

 

85,7 

Riket  89,6 89,2 89,5 89,1 88,9 88,8 

Tranäng  … som uppnått målen i alla ämnen  

79,9 

 

73,7 

 

73,7 

 

66,5 

 

74 

 

65,9 
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Modellberäknat 

SALSA-värde 

  

73 

 

71 

 

71 

 

71 

 

70 

 

70 

Riket  75,9 75,5 76 76,1 76,6 77,0 

Tranäng  … som ej uppnått målen i ett ämne.  

8 

 

9,9 

 

7,7 

 

8,4 

 

7,5 

 

9,3 

Riket  8,6 8,9 8,6 8,7 8,4 7,9 

Tranäng  … som ej uppnått målen i ett eller 
flera ämnen 

20,1 

 

26,7 26,3 33,5 26 23,6 

Riket  24,1 24,5 24,0 23,9 23,7 13,9 

Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan har minskat. 
Andelen elever som uppnår målen i alla ämnen har minskat med åtta procentenheter till 65,9 % Det 
är under det modellberäknade Salsavärdet på 70 %. Ungefär var tredje elev når inte målen i alla 
ämnen. 
Andelen som ej uppnått målen i ett ämne är nu 9,3 % (Nästan var tionde elev) 
 
 
 

13.3.12 Uppföljning av elevernas lärande och individuella 
utvecklingsplaner  

Alla elever i grundskolan har en individuell utvecklingsplan. 
Elevernas lärande och utveckling dokumenteras i podb och vid utvecklingssamtalen utvärderas 
elevernas IUP och nya mål sätts. 
I gymnasieskolan har alla elever en individuell studieplan samt kompletterande rutiner med 
elevjournal och studiekontrakt. 
 

13.3.13 Resultat gymnasieskolan 

 
07/08 08/09 Andel elever (%) som… 04/05 05/06 06/07 

Po Fl Tot Po Fl Tot 

… som under läsåret gått från 
IV/PRIV till nationellt program 

25 22 33   43 
(18/42) 

  43 

… med slutbetyg som ger 
grundläggande behörighet till 
högskolestudier i Tranemo 
(Siffrorna inom parentes anger 
Riket) 

73 79 84 80 86 83(89) 86 88 87 
(90) 

..med minst slutbetyget G i 
samtliga kurser i slutbetyget 

37 52  53 35 67 53 70 70 70 

. är folkbokförda i kommunen 
och fullföljt utbildningen inom 4 

        85 



 

Kvalitetsredovisning  kalenderåret 2009 för Bildningsnämnden i Tranemo kommun  45

år  
..som fullföljt utbildningen efter 
3 år på Tranemo gymnasieskola 

 84 92   92 92 98 95 

Genomsnittlig betygspoäng för 
elever i Tranemo 
Gymnasieskola(Siffrorna inom 
parentes anger Riket) 

13,5 
(14,0) 

13,37 
(14,0) 

13,79 
(14,0) 

11,5 14,4 13,1 
(14,0) 

12,7 14,1 13,3 
(14,1) 

Det genomsnittliga meritvärdet ligger på ungefär samma nivå som föregående år. I jämförelse till 
samtliga gymnasieskolor i Riket så är betygspoängen lägre i Tranemo. 

Andelen elever med grundläggande behörighet till högskolestudier har ökat till 87 %) och 
motsvarande siffra för Riket är 90 %. 

 
 

Resultat från nationella prov 
Andelen elever i gymnasieskolan med minst betyget 
Godkänt i kurserna på de nationella proven i.. 

03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 

..matematik  74 85 63 85 87 91 

..svenska   83 89 91 85 87 92 

..engelska   93 94 92 95 97 94 
En ökning i matematik och svenska.. 
 

Genomsnittligt betygsvärde för varje program i slutbetyg 
 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 Program 

Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 

Barn- och fritidsprogrammet 8,23 14,23 13,23 - 14,95 14,95 - 14,00 14,00 

Byggprogrammet - - - - - - 14,34 11,91 14,1 

Elprogrammet 11,65 13,24 11,78 9,62 - 9,62 10,69 - 10,69 

Handels- och adm.programmet 11,20 13,86 11,33 11,37 13,12 12,77 11,51 13,55 12,60 

Medieprogrammet 13,07 11,67 12,37 10,11 11,59 11,05 9,73 5,42 8,65 

Naturvetenskaprogrammet 16,22 18,10 17,12 17,42 16,97 17,13 17,24 16,52 17,03 

Omvårdnadsprogrammet - 13,35 13,35 10,59 9,95 10,09 - 10,08 10,08 

Samhällsvetenskapsprogrammet 14,68 13,99 14,16 12,50 15,61 14,39 13,42 14,49 14,08 

Teknikprogrammet 12,27 - 12,27 - - - 12,75 - 12,75 

Teknisk produktion och service 
(TPS) 

9,34 - 9,34 9,46 - 9,46 9,85 - 9,85 

Genomsnittligt betygsvärde i 
samtliga elevers slutbetyg 

  13,8 
 

11,5 14,4 13,2  12,7 14,1 13,3 
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Genomsnittliga betygspoängen har ökat marginellt till 13,3. 
Naturvetenskapliga programmet är fortfarande det program som i år har högst genomsnittliga 
betygspoäng (17,03), det är ungefär på samma nivå som föregående år. 
 

 
 
 
 
Andel (%) invånare 20 år med grundläggande 
behörighet till universitet och högskola 

Egna kommunen Kommun 

gruppen 

Samtliga kommuner 

2006 65 64 64 

2007 67 64 64 

2008 68 64 64 

2009 61 63 64 

En minskning mot föregående och lägre andel än övriga kommuner. 
 

 
 
Andelen elever (%) från Tranemo kommun  
som började på högskolan inom tre år. 
 2005 2006 2007 2008 2009 
Tranemo 42 37 34 31 29 
Kommungruppen (Varuproducerande) 42 39 38 36 36 
Samtliga kommuner 45 44 42 41 41 

 
Andelen elever från Tranemo som började på högskola inom tre år har minskat för femte året i rad. 
Och andelen elever från Tranemo är betydligt mindre som börjar högskola inom tre år 
 
 

13.3.14 Resultat komvux 

 
Tranemo Kommungruppen Samtliga 

kommuner 
Andel(%) 
kursdeltagare i gymn.. 
vux- eller 
påbyggnadsutbildning 
som.. 

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 06/07 07/08 08/09 06/07 07/08 08/09 

… slutfört kurs 74 86 91 88 88 
(75) 

77 78 77 75 75 74 

..avbrutit kurs 23 13 27 11 11 
(25) 

20 18 18 20 20 20 

Andelen som slutfört kurs är 88 %. Siffrorna för övriga kommuner och siffror inom parentes anger 
folkbokförda i kommunen, av den anledningen är det inte relevant att göra en direkt jämförelse, 
men siffran 88 %, som gäller komvux i Tranemo, är en jämförande hög siffra. 
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Resultat i de nationella proven 
 

07/08 08/09 Andel elever 
som uppnått 
minst 
Godkänt i 

Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt 

Svenska 100 100 100 100 66 80 
Engelska       
Matematik  100 100 100 100 100 

 

13.3.15 Resultat SFI 

 
Tranemo Kommungruppen Samtliga kommuner Andel(%) elever  

som.. 05/06 06/07 07/08 08/09 05/06 06/07 07/08 05/06 06/07 07/08 
..godkänts 20 38 48 48 32 34 38 34 33 33 
..avbrutit kurs 30 17 13 7 39 31 29 39 35 34 

 
Andelen elever som godkänts är 48 % 

Större andel elever fullföljer studierna i Tranemo i jämförelse med andra kommuner 
 

13.3.16 Åtgärder för utveckling - utveckling – lärande - kunskaper: 

 
• Uppföljning och analys av kunskapsresultaten i samtliga ämnen behöver utvecklas ytterligare. 

Analysen bör omfatta alla aspekter, såsom förutsättningar och verksamhetens egna insatsers 
betydelse för resultaten (organisation, arbetssätt, metoder, förhållningssätt, förväntningar, 
kunskapssyn, relationer, kompetens, hur vi gör bedömningar mm.)   

• Utveckling av arbetet med och rutiner kring att säkerställa en rättvis och likvärdig bedömning 
och betygsättning måste fortsätta. 

• Fortsatt offensiv för läs- och skrivutveckling samt språkutveckling i förskolan 
• Fortsätta vårt påbörjade utvecklingsarbete gällande matematik och no/teknik i förskolan och 

skolan. 
• De försämrade resultaten i engelska i åk 5 kan vara av tillfällig art, men behöver ändå noga 

analyseras. 
• Utveckla arbetet med individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen. 
• Rektors betydelse för elevernas kunskapsresultat är vetenskapen överens om, därför måste 

utvecklingen av rektors pedagogiska arbete fortsätta. 
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13.4 Ansvar och inflytande 
 

13.4.1 Resultat - elevinflytande. 

 
Under vårterminen 2009 genomfördes i kommunen en undersökning om hur eleverna i år 3, 6 och 
8 i grundskolan samt år 2 i gymnasieskolan ser på sitt inflytande i skolan. Denna undersökning är 
nu gjord för femte gången. 

Klassråd-en gång i månaden eller oftare
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77 % eller fler uppger att klassråd förekommer minst en gång i månaden. I trean uppger alla 
eleverna detta (100 %) 

Gymnasiets resultat minskar nu för andra året i följd! I åk 3 uppger alla eleverna att det 
förekommer. 

Elevråd- en gång i månaden eller oftare
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Andelen elever som anger att elevråd förekommer minst en gång per månad har minskat i alla 
undersökta årskurserna. För år 8 och år 2gy är det en minskning för andra året i rad! 

 

 

13.4.2 Arbetet i klassrummet 
 

Elever och lärare kommer tillsammans i klassen 
överens om vad man ska jobba med
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Resultaten i årets undersökning ligger ungefär på samma nivå som föregående år i grundskolan. 

 

Elever och lärare kommer tillsammans i klassen 
överens om hur arbetet ska redovisas- vad eleven 

lärt sig
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Resultaten i år 3, 6 och gymnasiet ligger alla mellan 62 – 86 %, där åttan fortfarande har sämst 
resultat trots en förbättring. 
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Elever och lärare utvärderar tillsammans i klassen 
hur det gått med arbetet och redovisningen
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År 3 ligger fortfarande på en hög nivå (90 %). I år 6 och gymnasiet minskar resultatet, medan åttan 
ökar. 

 

Jag vet vad jag ska kunna i olika ämnen - vilka mål 
det finns i olika ämnen
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92 % av eleverna i år 6 känner till vilka mål det finns medan motsvarande siffra i åttan och gy är 74-
76 %. 

 

 

Resultatet av årets undersökning visar totalt sett att elevernas upplevelse av elevinflytande och 
deras delaktighet är ungefär på samma nivå som föregående år 

Man kan konstatera att enheternas arbete med bildningsplanens prioriterade utvecklingsområde 
angående elevernas inflytande och delaktighet har gett ett gott resultat i många av de undersökta 
områdena, men i jämförelse med föregående år är resultatet något sämre på flera områden. 
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I rapporten Elevinflytande 2009 belyses även andra undersökta områden och frågeställningar. 
I skollagen 4 kap 2 § kan man läsa ”Eleverna ska ha inflytande över hur deras utbildning utformas. 
Omfattningen av elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad. 
Undersökningen visar att förhållandena i vissa fall är precis tvärtom- elevernas upplevelse att 
inflytandet sjunker i takt med stigande ålder. Här behöver skolorna fortsätta att fundera över vad 
orsakerna till detta är och vilka åtgärder som kan vidtas för att åstadkomma ytterligare 
förbättringar. 
Den stora och viktiga frågan gällande elevinflytande och elevernas delaktighet är ” Hur ska vi göra 
för att öka elevernas reella inflytande över lärandet och få dem mer delaktiga när det gäller: 
undervisningen, arbetsmetoderna, planeringen och utvärderingen, hur de ska redovisa vad de lärt 
sig och vad som ligger till grund för de bedömningar som görs. 
En utveckling av arbetet kan endast ske genom vidare samtal och gemensamma tolkningar av 
innebörden i elevinflytande både bland elever och lärare. 
Vetenskapliga undersökningar visar att det finns ett klart samband mellan inflytande- delaktighet 
och motivation och resultat. 
Barn och ungdomars trivsel, trygghet och lust att lära avgörs i hög grad av deras relationer till 
personal och kamrater, skolpersonalens förhållningssätt, bemötande och förväntningar samt deras 
möjligheter till delaktighet och inflytande. 
Rapporten Elevinflytande 2009 finns i sin helhet på kommunens hemsida. 

13.4.3 Elevernas ansvar för sitt lärande. 
Ett av syftena med individuella utvecklingsplaner (IUP) är att öka elevernas inflytande över sitt 
lärande och individuella utvecklingsplaner finns nu på alla av våra enheter och är ett pågående 
utvecklingsområde såväl i kommunen som i hela riket. 

Som ett av hjälpmedlen inför utvecklingssamtalen och upprättande av IUP används PODB 
(projekt- och omdömesdatabasen) för dokumentation av elevernas måluppfyllelse. Införandet av 
IUP har inneburit att arbetet med att öka elevernas inflytande, delaktighet och ansvar i sitt lärande 
har intensifierats på skolorna. 

På gymnasiet finns individuella studieplaner för alla elever. 
På gymnasieskolan finns stora möjligheter för eleverna att ta ansvar för sitt lärande. 
 

Enligt läroplanen skall skolan klargöra för eleverna vilka mål utbildningen har. Detta är en 
förutsättning för att eleverna skall kunna utöva ett inflytande i enlighet med intentionerna i 
läroplanen. Skolorna har kommit olika långt avseende detta.  

 
 

13.4.4 Åtgärder för utveckling - ansvar och inflytande: 

 
• Öka elevernas reella inflytande över lärandet. Göra dem mer delaktiga, när det gäller 

undervisningen, planeringen, bedömningen och utvärderingen. De måste veta hur man ska 
visa vad man lärt sig och vad som ligger till grund för de bedömningar som görs. Detta är ett 
av syftena med de individuella utvecklingsplanerna. 

• Skolorna bör med utgångspunkt från resultaten analysera sina resultat vad det gäller 
elevansvar, delaktighet och inflytande för att försöka se hur man ytterligare kan förbättra 
möjligheterna till ett reellt inflytande över sitt lärande och vardag. Vetenskapliga 
undersökningar visar att det finns ett klart samband mellan inflytande- delaktighet och 
motivation och resultat.  Barn och ungdomars trivsel, trygghet och lust att lära avgörs i hög 
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grad av deras relationer till personal och kamrater, skolpersonalens förhållningssätt och 
förväntningar samt deras möjligheter till delaktighet och inflytande. 

 

13.5  Samverkan 
 

13.5.1 Resultat attitydundersökning i förskolan. 

 
Föräldrarna fortsätter att vara nöjda med förskolans verksamhet och förskolan får fortsatt höga 
betyg av föräldrarna. Alla betyg ligger inom intervallet 3,4 – 5,9. Mest nöjda är föräldrarna med att 
”Mitt barn lär sig ta hänsyn till andra barn” (5,9), barnen trivs (5,6), utevistelse(5,5) och barnomsorg 
nära hemmet(5,5). 

Så här tycker föräldrarna att förskolan fungerar

4

5

6

2005 2006 2007 2008 2009

År

be
ty

g 
1-

6 1
2
3
4
5
6

 
1. Barnets trivsel 2. Barnet vistas i grupp med olika åldrar 3. Öppettiderna motsvarar behovet 4. Utevistelse 
varje dag 5. Barnomsorg nära hemmet 6. Mitt barn lär sig ta hänsyn till andra barn 
 
En nedgång från föregående år förutom vad det gäller ”Mitt barn lär sig ta hänsyn till andra barn”, vilket har 
förbättrats från 5,4 till 5,9. 
Öppettiderna har sjunkit från5,6 till 5,2. 
 

 

13.5.2 Resultat attitydundersökning till föräldrar till elever i år 3, 6 
och 8 i grundskolan. 

Alla ”frågeområden” får överlag goda betyg av föräldrarna, alla betygen ligger inom intervallet 3,6 
-5,5 på betygskalan 1-6. 

Flera områden har betygssats högre i årets undersökning (bl.a. trivsel, goda kamratrelationer och 
utvecklingssamtalen), men också motsatsen med sämre resultat förekommer). 

De påstående som föräldrarna ger högst betyg är: Att man får komma på föräldrabesök (5,5), att 
barnet har bra kamratrelationer i skolan (5,2), att barnets trivs i skolan (5,1), att barnet känner 
trygghet i skolan (5,0) och att utvecklingssamtalen är bra (4,9) 
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Så här tycker föräldrarna att skolan fungerar.
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1Jag får komma på föräldrabesök 2Mitt barn har goda kamratrelationer 3. Mitt barn känner trygghet i skolan 
4. Mitt barn trivs i skolan 5. Utvecklingssamtalen är bra 6. Mitt barn tar ansvar för sitt arbete i skolan 
 
Förbättrat resultat på fem av sex påståenden. 
Svaren i attitydundersökningen visar föräldrarnas uppfattningar. Resultaten är inte jämförbara 
mellan de olika skolorna utan får ses mera som en fingervisning utifrån föräldrarnas perspektiv. 

Det viktiga är hur resultaten används i det fortsatt arbetet ute på de enskilda förskolorna och 
skolorna! 

Resultaten skall vara underlag för samtal om skolans mål och resultat, arbetsformer, resurser och 
prioriteringar. Det är också värdefullt att som enhet få bekräftat vad föräldrarna upplever som är 
bra och vad som kan utvecklas. När sedan undersökningen visar resultat över tid går det att se om 
de utvecklingsinsatser som görs får avsedd effekt. 

Årets resultat visar att föräldrarna genomgående fortfarande ger höga betyg. Vissa enheter ser 
förbättringar av resultat inom vissa områden och här kan man anta att det är effekten av insatsen 
inom prioriterade utvecklingsområden.  

Lika viktigt som det är att analysera ett försämrat resultat - lika viktigt är det att analysera ett 
förbättrat resultat. Det som föranlett det goda resultatet kan då tas tillvara och bli beständigt i 
verksamheten samtidigt som det kan komma andra till del. Detta är kärnan i en lärande 
organisation. 

Frågor enheten bör ställa sig är: 

Hur tar vi tillvara goda resultat? 

Vilka lärdomar gör vi utifrån de förbättrade resultaten och hur skall de komma andra till del? 

Årets undersökning hade också en lägre svarsfrekvens än tidigare. En av orsakerna kan säkert vara 
att undersökningen för första gången genomfördes webbaserad till de föräldrar som uppgett 
mailadress. Övriga fick papperskopia som förut. 
Det är angeläget för oss att svarsfrekvensen ökar och att vi når alla föräldrar med våra frågor. 
Rapporten Föräldrar 2009 finns i sin helhet finns på kommunens hemsida. 

13.5.3 Samverkan med hemmen 
 

De skriftliga omdömena som skall ges i alla ämnen som eleven får undervisning, ligger till grund 
för de individuella utvecklingsplanerna som upprättas för varje elev. Vid utvecklingssamtalet, där 
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föräldrarna är en av tre parter har möjliggjort större samverkan kring elevens lärande och 
utveckling. 

Föräldrarnas betydelse och delaktighet är oerhört viktig för barnens och elevernas utveckling och 
lärande. 

Regelbundna enkäter till vårdnadshavare förekommer regelbundet på enheterna, där 
vårdnadshavare ges möjligheter att lämna synpunkter på verksamheten. Enligt dessa uppger 
föräldrarna till största delen att de är nöjda med samverkan och på både förskolor och skolor är 
den allmänna uppfattningen att ett gott samarbete föreligger. 

Skolans samverkan med hemmen sker i första hand genom regelbundna utvecklingssamtal och 
föräldramöten. 

Andra former som förekommer är veckobrev, månadsbrev, hemsidor, e-post, öppet hus, 
trivselkvällar och traditionellt firande vid högtider. 

Möjligheter kommer också inom en inte alltför avlägsen framtid att via webben kunna 
kommunicera med föräldrarna genom PODB. 

På förskolan och fritidshemmen sker mycket samverkan genom den dagliga kontakten vid 
hämtning och lämning.  

Fungerande brukarråd alt. föräldraföreningar finns på alla enheterna förutom på gymnasieskolan, 
där samverkan sker i andra former.  

 

 

13.5.4 Samverkan med förskolan och förskoleklassen som syftar till 
att förbereda övergången för barnen. 

 
Handlingsplaner/samverkansplaner för övergången mellan förskola och skola finns på alla 
områden  

13.5.5 Fritidshemmens samverkan med förskoleklassen och skolan. 
Personalen på fritids finns dagligen i skolan och förskoleklassens personal på fritids. Detta gör att 
det är ständigt pågående samtal runt de elever som är inskrivna på fritids samt om gemensamt 
förhållningssätt. 
Samverkansmöjligheterna mellan förskoleklass, fritidshem och de tidigare åren i grundskolan är 
mycket god och fungerar väl då samma personal i dessa verksamheter skapar bra helheter för 
barnen, då de har samma personal oavsett verksamhetsform. Kunskaperna om de olika 
verksamheterna ökar och sårbarheten minskar och flexibiliteten ökar. 
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13.5.6 Samverkan med personal i tidigare respektive senare år som 
syftar till att göra övergången så bra som möjligt för eleven. 

Införandet av PODB och individuella utvecklingsplaner i kommunen har inneburit att 
överlämningarna mellan olika skolor i kommunen kommer att förbättras, men detta kan förbättras 
ytterligare. Ett viktigt hjälpmedel vid informationsöverlämnandet i samband med att elev byter 
skola är de individuella utvecklingsplanerna. Denna information bör i större utsträckning påverka 
planeringen på den mottagande skolan. 

Samarbetet mellan grundskolans senare år och gymnasieskolan i form av rutiner och 
förtroendebyggande åtgärder har utvecklats och prövas regelbundet, allt för att optimera 
övergången för eleven. 

Överlämnandet mellan grundskolan och gymnasieskolan sker först och främst genom elevvårdens 
medverkan och innebär bl.a. överlämnandet av åtgärdsprogram och annan information.  

 

13.5.7 Lärarsamverkan kring kunskapsmål och bedömningar. 
Inför införandet av nya kursplaner i SKOLA 2011 har vi deltagit i Skolverkets process med att ta 
fram förslag till nya kursplaner. Detta har vi gjort i de redan inarbetade ämnesgrupper som tidigare 
arbetat fram gemensamma progressionsmatriser i alla ämnen. Med syfte ”Att skapa förutsättningar 
för en likvärdig kunskapssyn, likvärdiga bedömningar och bedömningsgrunder” i ett 
ämnesperspektiv, har vi fortsatt den processen och kompetensutveckling kring ”Att se hela resan 1-
20 år”, där pedagogerna från grundskolan träffas i blandade grupper. Det stimulerar konkret 
samverkan kring tolkning av mål och kriterier samt likvärdig bedömning och betygssättning 
Införandet av PODB och IUP i grundskolan är också ett ”verktyg” för gemensamma kunskapsmål 
och bedömningar. Man kan säga att vi är väl förberedda på införandet av nya kursplaner genom 
den sedan tidigare inarbetade organisationen och strukturen. 

 

Grundskolorna arbetar med bedömningsmatriser och tolkningar av kursmål. Vid framtagandet av 
dessa skapas stora möjligheter till fördjupande pedagogiska samtal. Detta medför att målen 
tydliggörs för alla. Detta arbete fortsätter både inom enheterna men också övergripande. 

Lärarsamverkan kring kunskapsmål och bedömningar har också påbörjats mellan betygsättande 
grundskolor i Herrljunga, Svenljunga, Vårgårda och Tranemo. Från 2009 har vi tillsammans med 
högskolan i Borås ett forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU) Bedömning för lärande. 

I och med införandet av mål och nationella prov i åk 3 , så kallas inblandade lärare till en två 
gemensamma bedömningstillfällen. I åk 5 kallas lärarna till en träff, där viss sambedömning av 
elevarbeten sker.Detta skall ses som ett komplement till den sambedömning som görs på varje 
skola. 

Former för sambedömning kan utvecklas genom att man t.ex. låter samtliga berörda lärare varje år 
bedöma elevarbeten tillsamman med sina kollegor i strukturerade och organiserade former. 

Gymnasieskolan har bl.a. samverkan med Kunskapskällan i Herrlunga i bedömningsfrågor och 
arbetar även internt med detta utvecklingsområde. 
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13.5.8 Samverkan näringsliv och skola. 
De positiva kontakter vi har med näringslivet sedan lång tid är ovärderliga.Samarbetet och 
samverkan mellan skola och näringsliv är gott och former för samverkan finns. 
En lärlingsutbildning på Tranemo gymnasieskola påbörjades hösten 2008 med 52 platser och 
lärlingsutbidningen får en allt större betydelse i den nya gymnasieskolan GY11 
Samverkan med näringslivet kan också ses som en viktig del i marknadsföringen av Tranemo 
gymnasieskola. 
På Tranängskolan 7-9 är ett fadderföretag knutet till varje arbetslag. Lärarlagen gör studiebesök på 
företagen och skapat ett gott samarbete.  
Samverkan mellan arbetsplatser/företag är ett område med stor förbättringspotential, både för den 
traditionella praktikformen APU som det nya lärandet i arbetslivet, APL. Lärlingsråden ska spela 
en betydelsefull roll i denna utveckling och alla parter har nytt att lära vilket tar tid. 
Samordnarrollen för GLU spelar här en avgörande roll för att kunna kvalitetssäkra 
lärlingsverksamheten framöver. Samverkan med andra skolor som har GLU är också mycket 
viktig. 

 

13.5.9 Samverkan med andra myndigheter och organisationer. 
Kommunerna i sjuhärad har en intensiv och regelbunden samverkan i skolutvecklingsfrågor. 
Ett forsknings- och utvecklingsprojekt bedrivs tillsammans med Herrljunga, Svenljunga , 
Tranemo,Vårgårda och högskolan i Borås ( Bedömning för lärande). Projektet beräknas hålla på i 
till 2012. 

Andra gemensamma utvecklingsområden är NO/TK och SKOLA 2011 

Vi har omfattande samverkan med högskolorna i Borås och Jönköping i 
kompetensutvecklingsfrågor och VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Vi samarbetar även med 
ytterligare med fyra till fem andra högskolor i verksamhetsförlagd utbildning Ett nära samarbete 
har vi också med Navet i Borås, dels genom många elevbesök, men även i 
kompetensutvecklingsfrågor. 

13.5.10 Internationell samverkan 
En mycket omfattande internationell samverkan bedrivs inom bildningsnämndens 
verksamhetsområde genom att förskolor, skolor samt enskilda lärare och annan personal deltar i 
olika EU-projekt. 

Ca 45 lärare har deltagit i någon form av fortbildningsprojekt 

Följande förskolor/ skolor har deltagit: 

• Tranängsskolan 7-9 

• Tranängskolan F-6 

• Ambjörnarskolan 

• Dalstorpskolan 

• Limmared skola 

• Länghem skola 

• SFI 

• Sjötofta skola 
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• Regnbågens förskola 

• Solhagens förskola 

• Sörgårdens förskola 

• Åsalyckans förskola 

• Grimsås 

• Ljungsarp 

• Tranemo Gymnasieskola 

Tranemo gymnasieskola har dessutom en omfattande internationell samverkan med utbyte med 
flera länder och många elever är involverade i form av praktik, språkresor och andra projekt inom 
demokrati, naturvetenskap och bistånd. Sparbanken i Tranemo finansierar stora delar av dessa 
utbildningsdelar som är förlagda i andra länder. 

13.5.11 Åtgärder för utveckling - samverkan. 
• Utveckla gemensam bedömning och sambedömning ytterligare. 
• Fortsätta arbetet med att utveckla övergångarna mellan olika skolformer speciellt då från år 6 

till år 7 samt mellan nian och gymnasiet då bl.a. med hjälp av de individuella 
utvecklingsplanerna som görs för alla elever samt åtgärdsprogrammen för elever som riskerar 
att inte uppnå målen, bör i större utsträckning ligga till grund för planeringen på mottagande 
skolor. 

• Utveckla samverkan med näringslivet ytterligare, då framför allt med sikte på GY 11 och 
lärlingsutbildningen. 

13.6 Bedömning och betygsättning 
 

13.6.1  Kvalitetssäkring av bedömning och betygsättning. 
Analyser av kunskapsresultat blir allt vanligare och behöver utvecklas ytterligare. Som ett led i 
detta har vi tagit fram en handlingsplan ”Riktlinjer och rutiner för kunskapsuppföljning och 
kunskapsutveckling i Tranemo kommuns grundskolor och gymnasium” 

Kommunens övergripande utvecklingsområde ” Att se hela resa 1-20 år” fortsätter och 
kompletteras med innehållet i SKOLA 2011 och är ett led i att öka likvärdigheten i undervisningen, 
tolkningen av målen, kunskapssynen, likvärdiga bedömningar och vad som ligger till grund för 
dem. 

Vid upprättandet av de individuella utvecklingsplanerna görs eleverna och vårdnadshavarna mer 
delaktiga i de bedömningar som ligger till grund för lärandet och betygsättningen och detta i sin 
tur tvingar fram en ”gemensam grund för bedömning” 
Tillsammans med Ulricehamn, Strängnäs och företaget Infomentor har lärarna i Tranemo bidragit 
till en gemensam ordlista för lärarnas professionella språk. Den är till hjälp vid bedömning och 
skriftliga omdömen samt IUP. 
 
Ämnesgruppernas arbete på gymnasiet har schemalagts varje vecka för att öka möjligheten till 
sambedömning och diskussioner kring arbetet med kurser, ämnen och bedömning. 

Arbetet har också fokuserats kring att rättssäkra processen och få en gemensam målsyn kring 
bedömningen av elevernas resultat och måluppfyllelse. Ett idogt arbete har också lagts ner på att 
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utveckla handledningssamtal och utvecklingssamtal för att få en bättre enhetlighet kring samtal om 
måluppfyllelse och dokumentation kring detta. 

 

13.6.2 I vilken utsträckning eleverna anser att betygsättningen är 
rättvis. 

88,2% av åk 3-eleverna i gymnasiet anser att de fått rättvisa betyg. 

 

13.6.3 I vilken utsträckning elever och föräldrar är nöjda med 
utvecklingssamtalen: 

I årets föräldraundersökning gav föräldrarna betyget 4,9 till ”Utvecklingssamtalen är bra”. Det är 
en förbättring mot föregående år.  

Vid utvecklingssamtalen skall elever, föräldrar och skola tillsammans sätta upp mål för eleven i 
dennes IUP, en förutsättning är då ett bra utvecklingssamtal. 

13.6.4 Åtgärder för utveckling- bedömning-betygssättning. 
• Utveckla gemensam bedömning och sambedömning samt rutiner för kvalitetssäkring av  

bedömningsprocessen ytterligare. 
• Fortsätta att utveckla arbetet med kunskapssyn, likvärdig bedömning och betygsättning, då i 

samband med införandet av SKOLA 2011 och GY2011 
• Utveckla arbetet kring utvecklingssamtalen och de individuella utvecklingsplanerna, så att de 

får avsedd effekt och påverkan på undervisningen 
 

 

13.7 Barn och elever i behov av särskilt stöd. 

 

13.7.1 Resurser 
Specialpedagog finns på alla rektorsområden från läsåret 07/08 

Tillgång finns också till det centrala elevvårdsteamet bestående av psykolog, skolläkare, 
specialpedagog och talpedagog.  

Kurator finns nu tillgänglig på alla skolor. 

 

13.7.2 Organisering av stödet och lärandet 
Verksamheterna i kommunen har ett väl utvecklat stöd för att upptäcka barn/elever i behov av 
särskilt stöd. Rutiner finns också för hur barn och elever skall få adekvat hjälp. 
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Personalen inom förskolan upplever dock att alla barn i behov av särskilt stöd inte ges det stöd de 
behöver på grund av barngruppernas storlek. 

I flertalet skolor ges stöd i första hand inom gruppen eller klassens ram, men det finns också skolor 
i kommunen där en relativt stor andel elever ges stöd hos speciallärare eller liknande.  

Talpedagogen träffar alla barn på förskolan och de som är i behov av stöd får detta. 

Intentionen är att stödet skall ges i första hand inom den grupp eller klass som barnet/eleven 
tillhör. Utgångspunkten bör vara barnets/elevens rätt till delaktighet och samhörighet med sin 
grupp. Det ges också möjlighet till undervisning enskilt eller i mindre grupp. 

13.7.3 Åtgärder för anpassning av skolmiljö och undervisning till 
elever med olika förutsättningar 

Kompensatoriska hjälpmedel bl.a. i form av bärbara datorer med ex. talsyntes används i större 
utsträckning till barn i behov av särskilt stöd. 
I möjligaste mån försöker enheterna att anpassa miljön och material till elevernas behov. 
Utrustning i form av datorer, dataprogram, specialstolar etc. har köpts in. 
 
I vilken utsträckning elever i behov av särskilt stöd får det de behöver. 

För elever med inlärnings- och koncentrationssvårigheter anses på några ställen inte att 
lärarresursen tillräcklig. 
Man uppger t.ex. att behovet av enskild handledning behövs i större utsträckning för flera elever. 

På förskolan uppger man att det är svårt att tillgodose alla barns behov då grupperna är för stora. 

 

13.7.4  Personalens samverkan i arbetet med barn/elever i behov av 
särskilt stöd: 

På många skolor tar arbetslaget i större utsträckning ansvar för att hitta lösningar för elever i behov 
av särskilt stöd med den kompetens och de resurser som finns i arbetslaget. På skolorna är 
arbetslaget, klasskonferenser och elevvårdskonferenser ett forum för samverkan kring elever i 
behov av särskilt stöd. 
I förskolor och skolor sker vid behov samverkan i arbetet med barn i behov av särskilt stöd med 
individ- och familjeomsorg (IFO)och barnhabiliteringen. Kommunens elevvårdsteam är ett stöd till 
enheterna i dessa frågor. 

 

13.7.5 Åtgärdsprogram 
För de elever som riskerar att inte nå målen upprättas åtgärdsprogram. I förskolan varierar 
rutinerna med åtgärdsprogram och är inte vanligt förekommande. 

Genom tidig kartläggning och tidigt insatta åtgärder bör vi få fler elever att nå målen. Som en hjälp 
i detta är iup och dokumentationsverktyget podb samt skolverkets diagnosmaterial.  
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13.7.6 Åtgärder för utveckling - barn/elever i behov av särskilt stöd: 

 
• Åtgärdsprogrammen är idag fortfarande av skiftande kvalitet och behöver 

kvalitetssäkras.och åtgärderna bör i större utsträckning påverka planeringen av 
undervisningen, för att få avsedd effekt. 

• Skolan skall kompensera för elever som har socialt sett sämre förutsättningar att lyckas i 
skolan därför behöver vi fortsätta att utveckla stödet till barn/elever i behov av särskilt 
stöd. 

• Studiehandledning för fler elever med annat modersmål än svenska. 
 

14 Kompetensutvecklingsinsatser under året 

Här beskrivs de ”gemensamma” kompetensutvecklingsinsatser som gjorts under året. 
Kompetensutveckling bör vara i förhållande till förskolans och skolans uppdrag samt kommunens, 
enhetens, arbetslagets och individens utvecklingsbehov för arbetet mot högre måluppfyllelse. 
Man kan se en tydlig koppling mellan föregående års kvalitetsredovisning och utvecklingsplan och genomförd 
kompetensutveckling. Om genomförd kompetensutveckling har bidragit till högre måluppfyllelse för eleven är 
för tidigt att dra några slutsatser om ännu. 

 
 

14.1 Kommunövergripande  
 
 
Kompetensutveckling av fritidshemmens personal i samverkan med HLK och Svenljunga 
avslutades under året. 
Avlutning av kompetensutvecklingsprojektet ”Kvalitet i förskolan” tillsammans med HLK i 
Jönköping, där förskolans samtliga arbetslag har fått hjälp med att utveckla sin verksamhet. 
SKOLA 2011 med deltagande i Skolverkets process med nya kursplaner för samtliga lärare 
grundskolan. 
BFL- forskningsprojekt för samtliga 7-9-lärare, tillsammans med Herrljunga, Svenljunga, Vårgårda 
och Högskolan Borås. 
Specialpedagogisk grundkurs (7,5hp) – 14 pedagoger har deltagit under läsåret 
Lärarlyftet för 15 pedagoger inom de prioriterade utvecklingsområden. 
80 pedagoger deltar årligen i PIM. Sedan 2007 har 225 pedagoger deltagit i PIM-utbildning, av 
dessa har 78 % nått nivå 1 eller högre. 
Kompetensutvecklingsinsatser inom matematik, naturvetenskap och teknik har med Navets hjälp 
berört pedagoger från kommunen vid totalt 315 tillfällen. 
På Gymnasieskolan genomförs också en omfattande kompetensutveckling, där finns också en 
gemensam plan för kompetensutveckling, vilken hänger samman med de föregående årens och 
avser att följa en strategi för att rusta skolan för framtida utmaningar. 
Våra enskilda förskolor, fritidshem och grundskolor har också en omfattande kompetensutveckling 
vilken utgår från de utvecklingsbehov som finns på respektive förskola/skola. 
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15 Helhetsbedömning förskola – skola  

 

15.1 Analys och bedömning av måluppfyllelsen: 
 

Ett gott socialt klimat med trygga barn och elever samt nöjda föräldrar kännetecknar 
verksamheten. 
 Inom Normer och värden är måluppfyllelsen fortfarande god. 
Kvalitetsarbetet och resultatuppföljning har utvecklats ytterligare i all verksamhet  
Nytt för i år var Skolverkets mål och nationella prov i åk 3, där kan vi konstatera en låg 
måluppfyllelse i matematik, endast 68 % av eleverna nådde upp till kravnivån i samtliga delprov. I 
svenska var det 81 %. Siffrorna får endast ses som en fingervisning, eftersom verksamheten för 
första gången genomförde nationella prov och visade på svårigheter med bedömning och likvärdig 
tolkning av kunskapskraven. Det kan vara en förklaring till ojämna resultat, men också på att nivån 
måste höjas och att eleverna tidigare får träffa på andra moment ex. i matematik än man gjort 
tidigare. 
Resultaten i kunskapsmålen i år 5 har förbättrats i svenska, där nu 90 % av våra femmor klarade 
kravnivån i samtliga delprov. I matematik är måluppfyllelsen 91 % och det är på samma nivå som 
tidigare. Däremot är det betydligt färre som klarade delproven i engelska, endast 83 % av eleverna 
nådde kravnivån. 
76 % av eleverna i år 5 bedöms att uppnå målen i alla ämnen enligt lärarnas bedömning, det är en 
ökning från förra året. 
Meritvärdena i år 9 har försämrats något och de ligger alltför långt från rikets genomsnittliga 
meritvärde för att det ska betraktas som god måluppfyllelse. Det krävs att vi höjer andelen elever 
med minst betyget godkänt, men också att andelen elever med betygen VG och MVG måste öka.  
Resultaten i de nationella ämnesproven i åk 9 har förbättrats i engelska till 92 % och även andelen 
elever med minst betyget godkänt har ökat i engelska. 
I svenska och matematik är årets resultat på de nationella ämnesproven lägre än föregående år. 
Andelen elever som fått minst betyget godkänt i svenska är fortfarande på 97 %, medan i 
matematik sjönk andelen till 91 %. 
Övriga ämnen med låg andel elever med minst betyget godkänt är musik(89 5), biologi(80 %), 
fysik(86 %) och kemi(81 %) 
Andelen elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen har minskat till 66 %.  
På gymnasieskolan ökade den genomsnittliga betygspoängen till 13,3 poäng och andelen elever 
med grundläggande behörighet till högskolestudier har ökat till 87 %. Även andelen elever som 
fullföljt ett nationellt program efter tre års studier har ökat och är nu 95 %. 
 
 
 
 

15.2 Resultaten i relation till förutsättningarna, socioekonomiska 
bakgrundsfaktorer och kommunstruktur. 

 

Med hjälp av de modellberäknade SALSA -värdena(Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala 
SambandsAnalyser), kan vi bedöma vårt betygsresultat med modellberäknade förväntade värden.  Genom att 
ta hänsyn skolornas elevsammansättning, föräldrarnas utbildningsbakgrund och andel elever med utländsk 
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härkomst kan vi få en utgångspunkt för diskussion och analys av skolors förutsättningar, processer och 
resultat.  
Det modellberäknade värdet i år säger att vårt meritvärde är på en lägre nivå än förväntat .  
Enligt SALSA modellberäknade värde skall vårt meritvärde ligga på 192 och andelen elever med minst 
betyget godkänt skall vara 70 %. Vårt faktiska meritvärde ligger 5 poäng under och andelen elever med minst 
betyget godkänt är fyra procentenheter lägre. Det är en försämring sedan tidigare år, men det finns all 
anledning att inte dra för stora slutsatser av modellberäknade värde. 
Vår övertygelse är att eleverna från Tranemo kan prestera bättre och att det är de förväntningarna eleverna är 
värda. Om vi jämför oss med Herrljunga, Svenljunga och Vårgårda, vilka har likartade socioekonomiska 
förutsättningar och,samhällstruktur, samt tillhör samma kommungrupp (varuproducerande) så kan vi 
konstatera att meritvärdena i Herrljunga och Svenljunga är betydligt högre medan Vårgårdas också är lägre. 
Hur man ska tolka detta är inte helt givet. Frågan är komplex och belyses i treårigt forsknings- och 
utvecklingsprojekt vi inlett tillsammans med Högskolan i Borås(FoU-projekt – bedömning för lärande). 
Det finns många faktorer som påverkar måluppfyllelsen i skolan. Ett känt faktum är bl.a. förväntningarnas 
betydelse för resultatet. Med tanke på att eleverna från Tranemo förväntas att vara bland de sämsta i Sverige 
(enligt SALSA), så vore det mycket olyckligt om vi enbart utgick från detta. 
 

15.3 Framtiden 
Omfattande reformer kommer att införas kommande år. En ny skollag, som berör alla skolformer, 
förväntas träda i kraft 1 juli 2010. 

Förskolans läroplan förtydligas och kompletteras, där syftet är att förstärka det pedagogiska arbetet 
för att i högre utsträckning ge tidig pedagogisk stimulans för barns matematiska, 
naturvetenskapliga och språkliga utveckling i förskolan. 

Nya läroplaner och kursplaner utarbetas i grundskolan och skall träda i kraft 2011, fler nationella 
prov i åk 9 samt införandet av nationella prov i åk 3 har införts. Skriftliga omdömen har också 
nyligen införts. 

Ett nytt betygsystem införs och betyg kommer att ges tidigare än idag. Arbetet med att säkerställa 
likvärdig bedömning är prioriterat. 

Även gymnasieskolan står inför stora och genomgripande förändringar bl.a. när det gäller innehåll 
och struktur i programmen. Yrkesprogram och högskoleförberedande program införs. 
Gymnasiegemensamma ämnen ersätter dagens kärnämnen. Lärlingsutbildning inrättas permanent 
inom yrkesprogrammen. 

Arbetet för att möta dessa nya utmaningar har inletts samtidigt som vi skapar förutsättningar för 
att utveckla verksamheterna och åtgärda våra låga kunskapsresultat. 

Systematisk kunskapsuppföljning med skriftliga omdömen till varje elev från årskurs ett har vi 
sedan tidigare infört och här har vi kommit en bra bit på väg, även om mycket återstår. Våra 
prioriterade utvecklingsområden läsa, skriva och räkna samt matematik- och NO/TK-utveckling 
stärker lärares kompetens och deltagande i Lärarlyftet är ett av medlen för detta. Även vårt FoU-
projekt ”Bedömning för lärande” är ett led i att utveckla verksamheten.. 

Detta och andra insatser är av långsiktig karaktär och leder förhoppningsvis till högre 
måluppfyllelse främst när det gäller kunskapsresultaten. Kompetensutveckling är en betydelsefull 
del i detta arbete och vetenskapliga teorier talar för att det är en av de viktigaste faktorerna för 
utveckling av verksamheten. 
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En annan viktig framtidsfråga är Hur IT-användningen i skolan skall utvecklas. Skolverket 
bedömer att informationsteknikens möjligheter i lärande och organisationsutveckling bör utnyttjas 
mer effektivt. Även utvecklingen mot digitaliserade nationella prov innebär förändrade 
förutsättningar för huvudmännen. Vi behöver en långsiktig strategisk plan för hur IT integreras i 
den pedagogiska vardagen, samt vilka förutsättningar som krävs i detta arbete. 

 
Mats Lundborg   Ulf Jogbratt 
Bildningschef   Utvecklingsledare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kvalitetsredovisning  kalenderåret 2009 för Bildningsnämnden i Tranemo kommun  64

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


