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1 Verksamhetsbeskrivning  

1.1 Beskrivning av verksamheten 

 

Vuxenutbildning är en viktig del i utbildningssystemet och det livslånga lärandet. Detta gäller 

Sverige i allmänhet och Tranemo i synnerhet. Utbildningsnivån i kommunen är mycket låg. Att 

kunna erbjuda bra utbildning till vuxna blir därför inte enbart en fråga för den enskilde utan även 

för Tranemo kommun som helhet.  

 

I tidigare kvalitetsredovisningar har konjunkturens betydelse för elevantalet påtalats. Vi har under 

detta läsår gått in i en mycket kraftig lågkonjunktur med följden att fler vill/behöver studera. Detta 

blev påtagligt under våren och ännu mer nu i skrivande stund (hösten 2009).  

 

I kommunernas samlade utbildning för vuxna ingår sfi (Svenska för invandrare), komvux 

(grundläggande och gymnasial utbildning) och särvux. Precis som tidigare år är den gymnasiala 

vuxenutbildningen helt eller delvis integrerad med ungdomsgymnasiet. För att kunna bedriva en 

vuxenutbildning som är liten är detta en förutsättning. Trots den begränsade omfattning som 

Komvux haft under föregående år arbetade vi för ett fortsatt och utökat komvuxutbud i Tranemo 

kommun. Bra exempel är den grundläggande vuxenutbildningen (gruv) som under året nästan helt 

har genomförts i egen regi. 

 

Vuxenutbildningen i Tranemo sker också i samverkan med övriga Sjuhäradskommuner. Vi köper 

utbildning av främst Svenljunga, Borås och Ulricehamn. Men även enstaka kurser från 

smålandssidan också. Många elever vill läsa kurser helt på distans vilket vi inte har i egen regi eller 

själva har upphandlat.  

 

1.2 Beskrivning hur ni organiserar arbetet  

 

Komvux bedrivs integrerat på Tranemo gymnasieskola. Förutom svenska, engelska och 

omvårdnadskurserna sker all undervisning i grupper tillsammans med ungdomselever. Intag sker 

både höst och vår beroende av kursernas starttid. I svenska som andraspråk bedrivs 

undervisningen integrerat för ungdomar och vuxna på gymnasienivå. Undervisningen är tydligt 

individinriktad då eleverna har helt olika förutsättningar. Kursen kännetecknas också av ett 

kontinuerligt intag.  

 

En försvårande omständighet i planeringen av komvux är att sökande anmäler sig allt senare, 

många gånger alldeles före kursstart. Många av de antagna eleverna lämnar inte återbud till 

erbjuden kursplats. Först på uppropsdagen eller rent av några veckor in på terminen vet vi med 

säkerhet vilka elever som kommer att läsa. Självklart är målet att kunna erbjuda så många som 

möjligt en chans till utbildning men de sökandes korta framförhållning och ombytbarhet gör tyvärr 

planeringen oerhört svår. 

 

Den omfattande samläsningen med gymnasiet gör schemaläggningen komplicerad på komvux. 

Men de viktigaste behörighetsgivande kurserna läggs så att man kan få ihop till heltidsstudier utan 

allvarligare kollisioner. Vill man läsa annat kan det innebär större kollisioner i schemat. Lärarna är 

dock bra på att tillsammans med eleverna hantera detta så att man ändå kan delta i kurserna.  
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I de flesta av omvårdnadskurserna ingår arbetsplatsförlagd utbildning, APU. Denna samordnas 

med gymnasiets APU och lärlingsplatser . Med jämna mellanrum anordnar vi utbildning för våra 

APU-handledare, senast i samband med lärlingsstarten.   

 

GRUV1 kan läsas 1-4 terminer. Ämnena som erbjud är svenska/svenska som andraspråk, 

matematik, engelska och samhällskunskap. Samtliga ämnen är på grundskolenivå. Eleverna utgör 

en egen undervisningsgrupp med behöriga grundskollärare. Intaget har varit kontinuerligt hela 

läsåret. (Se vidare i kap. 3) 

 

Som tidigare är SFI organiserat i tre grupper med en huvudansvarig lärare för varje. Varje grupp 

har 15h lärarledd undervisning per vecka. Intag görs första måndagen i varje månad. Detta gör att 

elevantalet ständigt förändras i verksamheten med följden att också det statistiska underlaget blir 

svårt att hantera. Den nya verksamheten KomIn (se mer under 5.4) samarbetar nära med SFI och 

utgör tillsammans med dem ett arbetslag. SFI-undervisningen följer skolans läsårstider och har 

därför uppehåll alla lov. KomIn-verksamheten däremot arbetar hela året med uppehåll endast för 

semester och en kortare julledighet. 

 

 

1.3 Detta minns vi särskilt under året  

 

Grundläggande vuxenutbildning (GRUV) 

När läsåret började hade vi glädjen att ropa upp våra första GRUV-elever. Utförligare beskrivning 

ges i kapitel 3. 

 

Tranemo kommunala integrationsprogram (KomIn) 

Vid läsårets början startade vi också KomIn som är en verksamhet där sfi kombineras med 

samhällsinformation och praktik. Det är kommunens introduktion för kommunplacerade 

invandrare. Detta driver vi på uppdrag av IFO-nämnden. Se mer under 5.4 Samverkan 

 

EU-projekt riktat till Omsorgsnämndens personal 

Under året genomfördes ett EU-projekt som förprojekt till ett mer omfattande projekt med syfte att 

öka kompetensen hos omsorgs- och vårdpersonal i Tranemo Kommun. Glädjande nog fick vi det 

stora projektet beviljat och det startas i augusti. Projektet heter Kunskap gör skillnad (KgS) och ger 

Tranemo 2,3 miljoner i bidrag från EU. KgS kommer att pågå i 2 år och på ett eller annat vis nå all 

personal inom omsorgsförvaltningen. 

 

Yrkvuxsatsningen  

Tranemo fick drygt 300 000 kr (ca 6 platser) i 2009 års yrkvuxsatsning som regeringen gjort. Det var 

snabba ryck då utbildningarna skulle starta 15 mars och beslutet om beviljade medel inte kom 

förrän dagar senare. Genomslaget i verksamheten blir först läsåret 2009/2010. 

  

                                                                 
1 När versaler används i redovisningen syftas på den specifika verksamheten/klassen hos oss 
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2 Underlag och rutiner för att ta fram 

kvalitetsredovisningen 

Kvalitetsarbetet har under läsåret stärkts ute i verksamheten. Fortfarande saknar ett par områden 

egna redovisningar. Detta beror främst på att man redan är involverad i att skriva 

programredovisningar för ungdomsgymnasiet. Lärarna som undervisar på KOP och KAG gör 

största delen av sina tjänster på gymnasiet.  Förbättringar av underlag och redovisningssätt sker 

kontinuerligt. Enskilda och grupper av lärare har bidragit till beskrivningar och redovisningar av 

kvalitetsaspekter. Fyra tillfällen under hösten och våren har använts till att arbeta med 

bildningsplan, utvecklingsplan, arbetsplan och arbete med material till kvalitetsredovisningen. I 

detta arbeta har all personal på område gymnasium deltagit. 

 

 

Precis som för gymnasiet kommer underlaget för läsårets redovisning från skolans elevdatabas, 

rapporter till SCB, Skolverkets kommunblad, enkätmaterial och program-/ämnesgrupper eller 

enskilda medarbetares och elevers uttryckta uppfattningar. Enkäter och personalens 

utvärderingsarbete finns i skolans planering för skolutveckling. Vi har dock inte helt utvecklat 

enkätsystem till att omfatta vuxenutbildningen. Detta är fortfarande ett utvecklingsområde vi tar 

med till nästa läsår.  

 

Det är vikigt att ha som bakgrund när man läser kvalitetsredovisningen att det statistiska 

underlaget vad gäller elevantal är mycket oprecist. Det finns en stor svårighet att beräkna antalet 

elever på grund av ständig fluktuation. Elever börjar och slutar löpande under året, särskilt inom 

SFI. Vi har fortfarande inte hittat tillfredsställande rutiner för detta.   

 

Mycket av det som beskrivs i gymnasiets kvalitetsredovisning gäller också Komvux. Men vissa 

delar berör bara vuxenutbildningen och tas därför upp i denna separata kvalitetsredovisning. 

Komvuxlärarna är också gymnasielärare och därmed bedriver de den större delen av sitt 

kvalitetsarbete i gymnasiefrågorna. För SFI- och KomIn-personalen ser det lite annorlunda ut då 

deras verksamhet inte alls är integrerad i ungdomsgymnasiet utan ganska olik detta.  

 

3 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt 

föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa 

som genomförts för att förbättra verksamheten. 

I skolans styrdokument kan man läsa följande om den grundläggande vuxenutbildningen:  

Kommunen ansvarar för att invånare som har rätt till utbildningen och vill studera får det. Kommunen ska 

aktivt rekrytera deltagare. (Skollagen, 11 kap 8 och 9 §§). Kommunen ansvarar också för utbildningens 

kvalitet. (se Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet. SFS 1997:702) 

 

Ämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap är kärnämnen. 

Även andra ämnen finns i utbildningen. Betyg ska sättas på genomförd kurs. När man fått godkänt betyg 

från alla kärnämnen kan man få slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning, SFS 2002:1012, 4 kap. 1-3 

§§. 

 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 gäller för grundläggande vuxenutbildning. 
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Skolverket riktade vid sin inspektion 2007 kritik till Tranemo kommun för att så liten andel av 

kommuninvånarna läste i den grundläggande vuxenutbildningen (GRUV). Det utbud vi erbjöd 

genom andra kommuner fann man inte tillfredställande. Vi var inte heller tillräckligt aktiva i 

marknadsföring och rekrytering till GRUV. För att råda bot på dessa brister ansåg Skolverket att vi 

borde driva GRUV i egen regi. GRUV är vuxenutbildning i grundskolans ämnen. Från och med 

läsåret 2008/2009 kan nu Tranemo erbjuda sina invånare att läsa kärnämnena inom den 

grundläggande vuxenutbildningen vilka leder till ett slutbetyg från grundläggande 

vuxenutbildning. Eleverna läser dessa ämnen under en till fyra terminer.  

 

När läsåret startade var det fyra elever som läste på Gruv. Denna verksamhet har utökats under 

läsårets gång, vid terminens slut fanns det 16 elever inskrivna som läste antingen alla fyra ämnena 

eller några av dem. Vi har haft kontinuerligt intag hela läsåret.  

 

Eleverna startade med att läsa två lektioner/vecka och ämne. När elevunderlaget utökades ökade vi 

också lektionstimmarna till tre timmar/vecka och ämne. Skolverket har inga riktlinjer för hur 

många verksamhetspoäng, vp, varje ämne skall vara såsom gäller det gymnasiala kurssystemet. 

Det är därför inte helt givet hur stort respektive ämne är. Det är dock viktigt att vi har tydlig 

struktur i detta då det direkt påverkar elevernas studieomfattning och därmed studiemedlen. Vi 

tittar hur andra kommuner gör och fastställer sedan vp och en timplan inför nästa läsår. Denna kan 

dock komma att revideras om vi anser att det behövs. Önskvärt vore om Skolverket gav ut 

allmänna råd i frågan för en större likvärdighet mellan kommunerna. 

 

Det blev en stor spridning kunskapsmässigt mellan eleverna därför har vi försökt att 

individualisera så mycket som möjligt. Svårigheten ligger i att eleverna är studieovana och har 

problem med att arbeta självständigt och fundera över sin egen inlärningsprocess. 

Förutsättningarna med gruppens sammansättning och elevernas språkliga förmåga har resulterat i 

ett pedagogiskt arbete som kännetecknats av individualisering och arbete med förståelse för det 

svenska språket. Majoriteten av eleverna har annat modersmål än svenska. Som en följd av 

nämnda faktorer har måluppfyllelsen emellanåt blivit lidande. Storleken på och förändringen av 

undervisningsgrupperna påverkar också detta. Det kontinuerliga intaget har inverkat negativt på 

kvaliteten. Till nästa år införs istället terminsintag. 

 

Tre lärare har haft delar av sin tjänst i gruvverksamheten. För att få hjälp och idéer i uppbyggnaden 

av verksamheten var de på studiebesök i Herrljunga och Gnosjö för att ta del av deras 

gruvverksamhet. Detta gav dem en del uppslag på hur vi kan utforma vår verksamhet. De fick 

bland annat exempel på nytt studiematerial och hur man kan lägga upp lokala kurser.  

 
Sammanfattningsvis kan man säga att vi började i liten skala för att snabbt expandera till nästan 

full klass på en dryg termin. Det har varit mycket arbete med att finna formerna, särskilt som 

eleverna har olika studiebakgrund och olika språkkunskaper. Vi kan dock avsluta det första läsåret 

på GRUV med nöjda elever där fyra av dem avslutat sina kurser med ett eller flera godkända 

betyg. 

 

Övriga övergripande utvecklingsområden återfinns i gymnasiets kvalitetsredovisning under 

samma rubrik. 
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4 Förutsättningar   

4.1 Elever  

 
 2007/2008 2008/2009 

Antalet elever totalt 108 132 

SFI  68 76* 

Komvux 40 56 

*antalet elever på SFI 2008/2009 är inklusive 27 KomIn-deltagare 

Kommentar/analys: 

Vi startade GRUV-verksamheten med fyra inskrivna elever och avslutade läsåret med 16 elever. 

Under året har 17 varit inskrivna, 5 har avbrutit och 6 fortsätter nästa läsår. Övriga har tagit betyg i 

ett eller flera ämnen. Majoriteten av eleverna har ett annat modersmål än svenska.  

 
Elevantalet på SFI påverkas av antalet kommunplacerade samt antalet arbets- och 

kärleksmigranter. På sista tiden har andelen arbetsmigranter minskat av naturliga skäl i och med 

finanskrisen. Tidigare elever som har fått arbete men sedan förlorat det har istället återvänt till 

studierna under våren. Antalet elever inom SFI fortsätter att öka samtidigt som Komvux också ökar 

i år. Vi ser nu bara början av den ökning som lågkonjunkturen orsakat. 

 

Förutom de elever vi har i inskrivna i vår egen utbildning köper vi mycket kurser/utbildning av 

andra kommuner och indirekt också privata utbildare. Kostnaden för IKE (interkommunala 

ersättningar) inom vuxenutbildningen omfattar ca 700 000 – 800 000/år. Vi har inte haft något bra 

system för att hålla koll på eleverna vi har hos andra. Detta skall åtgärdas under kommande läsår 

för att skapa överblick och ökad kontroll över kostnaderna. Beräkningen för 2008/2009 är ca 25 

elever som har läst allt från enstaka kurs till hela utbildningar. Redan under hösten 2009 kan vi 

vänta oss nästan en fördubbling av det antalet. Stora delar kan förklaras med efterfrågan på yrkvux 

och distanskurser. Styrdokumenten ger eleverna rätt att välja studieform; deltid/ heltid, 

dagtid/kvällstid eller distans för att kunna kombinera studier och arbete. Detta har vi svårt att möta 

i Tranemo i nuläget. 

 

Det växande elevantalet inom både komvux och SFI innebär en ökning i arbetsbelastningen för 

SYV som skall ge studievägledning till alla våra inskrivna elever. Hon skall dessutom betjäna alla 

som sedan söker komvuxutbildning i andra kommuner och på högskolor. Dessa elever syns aldrig i 

vårt system men hanteringen med vägledning och yttranden är omfattande för SYV, rektor och 

assistenter. Även kurators arbetsbelastning påverkas då hon sköter all CSN-hantering för de 

inskrivna eleverna inkl. de vuxnas. 
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4.2 Personal 

 
 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Antalet lärare (heltidstjänster) per 100 elever  10,3 9,2 9,4 

Antalet i skolan verksam personal 

(heltidstjänster) per 100 elever 

11,9 11,6 11,3 

Andel lärare med pedagogisk 

högskoleutbildning avsedd för den undervisning 

de i huvudsak bedriver. 

67 % 68 % 83 % 

Antal lärare med specialpedagogisk utbildning 

omfattande minst 90 p 

1 1 1 

Antal personal per skolledare 33 25 30,7 

Antal elever per studie- och yrkesvägledare 490 405 +108 409+132 

Andel lärare med utbildning i sfi/svenska som 

andraspråk 

 66 % 66 % 

 

Kommentar/analys: 

Antal anställda i verksamheten har ökat främst genom att vuxenutbildningen har växt. Detta har 

stor betydelse för ungdomsgymnasiet då verksamheterna är integrerade, främst med de 

gymnasiala vuxenutbildningarna. Antal personer som arbetat i verksamheten under läsåret var ca 

70 exklusive ledning och tjänstlediga. 

Vuxenutbildningen inkl. SFI saknar specialpedagog, vilket ibland är ett bekymmer. Bland SFI-

eleverna finns det ofta personer med läs- och inlärningssvårigheter. Det som ytterligare försvårar är 

den bristande skolgången i det egna hemlandet för vissa. Vi har fortfarande ingen kompetens i vår 

verksamhet vad gäller alfabetisering.  

 

4.3 Ekonomiska resurser 

 
Kostnad per heltidsstuderande * 2006 2007 2008 

Vuxenutbildningen 40 756 65 608 92 800 

(44 800) 

SFI  14 000 

(30 700) 

20 200 

(30 600) 

25 200 

(36 300) 

*Kostnaden är angiven enligt kommunstatistiken från Skolverket. Siffran inom parentes är 

samtliga kommuners kostnad 

 
Resultat:  

Undervisningskostnaden och den totala kostnaden per elev exklusive lokaler har under de tre 

senaste åren ökat och ligger även högt i jämförelse med riket. 
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Analys: 

En viktig orsak till höga kostnader är att en liten kommun har svårt att ”fylla” komvuxklasserna. Vi 

har mycket samläsning med gymnasiets undervisningsgrupper för att hålla nere kostnaderna. Det 

finns därför fortfarande en osäkerhet i bedömning och beräkning av ungdomsgymnasiets 

kostnader respektive vuxenutbildningens kostnader p.g.a. integrationen dem emellan. På detta 

område sker hela tiden en förfining av metoder och rutiner för kostnadsberäkning. Enligt SCB:s 

statistik kostar inte SFI så mycket, men komvux desto mer. Stämmer detta och vad beror det på i så 

fall?  

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Tillsammans med förvaltningsekonomen fortsätta arbetet med att hitta rutiner för att beräkna 

kostnaderna för gymnasiet och vuxenutbildningen var för sig. Det är viktigt att kunna se vad 

respektive verksamhet verkligen kostar.  

 

 

4.4 Materiella resurser 

 

Undervisningsdatorer 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Antalet datorer för elevbruk (SFI och GRUV) uppgift saknas 18 20 

Antalet elever per undervisningsdator  3,8 4,65 

12 terminaler och 86 salsdatorer finns på gymnasiet för komvuxeleverna och ungdomar att använda.  

 
Respektive arbetslag genomför en självvärdering som bygger på BRUK enligt följande: Först 

genomförs en individuell bedömning som utgör underlaget till arbetslagets gemensamma 

bedömning. För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK J1. J2. J3. 

 

 
I vilken utsträckning alla elever har tillgång till ändamålsenliga hjälpmedel, skolbibliotek 

läromedel, och annan ändamålsenlig utrustning. 

Resultat: 

      

  

Värdera enligt följande skala: 

1. Egenskapen kännetecknar inte alls vår verksamhet 

2. Inledande diskussioner om hur vi ska nå detta har inletts 

3. Vi, personalen har enats om hur vi ska nå detta 

4. Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 

5. Verksamheten kännetecknas till stor del av detta 

6. Denna egenskap kännetecknar vår verksamhet 
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 1 2 3 4 5 6 

Skolans lokaler stöder och underlättar en varierad pedagogisk 

verksamhet anpassad efter såväl den enskilde elevens behov som 

klassens och olika gruppers 

0 4 1 7 28 8 

Våra lokaler är säkra och i gott skick  0 1 0 4 22 21 

Skolans elever och personal kan utnyttja skolans utomhusmiljö 19 7 1 4 10 6 

Elever och lärare har tillgång till aktuella läromedel  0 1 2 7 21 16 

Elever och lärare har tillgång till fungerande datorer  2 1 1 4 20 20 

Skolbiblioteket används som en pedagogisk resurs  2 2 1 3 18 22 

Elever och lärare har tillgång till bibliotek och de tjänster som ett 

bibliotek kan erbjuda  

0 0 1 1 16 31 

 
Kommentar och analys till materiella resurser: 

Lokaler 

Den gymnasiala vuxenutbildningen delar lokaler med gymnasiet. Det har i år varit mycket trångt 

och svårt att få ut alla lektioner på schemat i salar. Dessutom ökar svårigheten att hitta tysta 

studieplatser vilket särskilt vuxeneleverna efterfrågar. 

 

SFI har även i år haft verksamheten lokaliserad till en industrifastighet (Gefa) i Tranemo. För att 

också inrymma KomIn och GRUV har vi hyrt hela korridoren. Nackdelarna från tidigare har 

kvarstått. Avståndet påverkar integrationen och samverkan negativt. Eleverna på SFI känner sig 

utanför resten av gymnasiets och Komvux verksamhet och aktiviteter. Den andra stora nackdelen 

är att placeringen och lokalutformningen på Gefa inte är handikappvänlig. Då det under läsåret 

blivit klart att vi till hösten 2009 skall få flytta till Sveaborg med SFI, KomIn och GRUV behövs 

inget mer kommenteras gällande lokaler. Vi ser fram emot att få flytta in i Sveaborg. Startskottet för 

flytten gick redan i juni. De nya lokalerna och placeringen kommer att påverka vår verksamhet 

mycket positivt. Vi blir då tillgängliga för alla.  

 

Läromedel 

Vi har i år haft bättre tillgång på läromedel, dator m.m. inom SFI. I KomIn-verksamheten har vi 

gjort inköp på till exempel datorer och en projektor som också har kommit SFI till nytta. Även SFI 

har under året fått egna nya datorer. Dessa har fungerat mycket bra. Tyvärr har elevernas lösenord 

krånglat under hela året. IT-supporten har inte fungerat tillfredsställande för SFI:s verksamhet.  Vi 

hoppas kunna åtgärda detta till nästa läsår då vi även befinner oss närmre bibliotek och expedition. 

I år har vi startat dataundervisning i grupp 1 och 2. Målet är att få ut alla i yrkeslivet och då krävs 

ofta att man hanterar enklare datateknik. Även GRUV har använt dessa datorer. 

 

Eleverna som läser gymnasiala kurser inne i gymnasieskolans lokaler har tillgång till gymnasiets 

datasalar och dataterminaler i studiehallen. Man efterfrågar dock bättre tillgång till datorer då de 

tolv publika terminalerna oftast är upptagna med gymnasieungdomar. Komvux schemaläggs dock 

medvetet mer i datasalar för att ha bättre tillgång till datorer under exempelvis svensklektioner. 
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På SFI får eleverna låna läromedel. Både elever och lärare är nöjda med sina läromedel. De 

fungerar bra. Det finns också möjlighet för eleverna att köpa egna grammatikböcker och ordböcker 

via skolan. Detta utnyttjas en del.  

 

På Komvux får eleverna hyra sina läromedel, om de inte vill köpa egna. De gymnasiala kursernas 

läromedel passar ganska bra även för vuxna. I vissa ämnen som till exempel matematik har vi 

särskilda läromedel avsedda för komvux. Vad det gäller läromedel till GRUV har det varit svårt att 

hitta material på elevernas nivå som inte varit för ungdomsnära. Dessutom är elevernas språkliga 

förmåga på mycket olika nivå.  

 

Hanteringen av elevernas läromedelslån är inte helt tillfredsställande och behöver under nästa 

läsår ses över. 

 

Skolans bibliotek är en mycket viktig del av läromedelsresursen. Det fungerar bra, är välutrustat 

och används flitigt av elever och lärare. 

 

5 Arbetet i verksamheten 

5.1 Normer och värden 

5.1.1 Våra egna mål för 08/09: 

Fortsatt arbete med svensk värdegrund, i enlighet med läroplansmålen, på SFI. Värdegrundsarbete 

skall prägla också den övriga vuxenutbildningen. Det är ett arbete som gäller hela område 

gymnasium. Utvärderingar individuellt bland både Komvux och SFI-eleverna i likhet med 

gymnasiets trivselenkät. Att ha såväl vuxen- som språkanpassad enkät är mycket viktigt.   

 

Åtgärder/ insatser för att nå målet: 

Se gymnasiets redovisning där arbetet med ”Den goda skolan” beskrivs för utförlig redogörelse för 

hur grundläggande vi arbetar med värdegrunden. På SFI har arbetet med svensk värdegrund 

påtagligt genomsyrat hela läsåret. Det har under lektionerna diskuterats många av de rättigheter 

och skyldigheter man har som svensk medborgare.  Kontinuerliga samtal har bedrivits individuellt 

med eleverna där liknande frågor som finns med i gymnasiets trivselenkät har diskuterats.   
 

Resultat:  

Arbetet har resulterat i förhöjd insikt hos eleverna av det svenska samhällets regler och normer. 

Det gångna läsåret har fungerat bra inom hela vuxenutbildningen, lärare och elever har haft ett fint 

samarbete och de flesta har trivts mycket bra. Vi har inte fått några signaler på mobbning eller 

kränkande behandling. På SFI, KOP och GRUV är klassen/gruppen mer sammanhållen under 

skolveckan. När det gäller KAG och kvällsmatematiken finns det inte någon direkt 

klassgemenskap. Man läser olika kurser och schemat är väldigt individuellt. Det kan göra att man 

inte upplever samma gemenskap i skolan. En del elever upplever det ensamt och jobbigt att inte ha 

studiekamrater att diskutera och studera ihop med. Kursutformningen gör att elevgrupperna hela 

tiden varierar, allt efter elevens val av kurser. Det är därför av stor vikt att vi är observanta på 

de faktorer som påverkar lugn, trivsel och trygghet. Detta kommer att bli bättre när elevantalet 

stiger. Då kommer fler elever att ha fler kurser tillsammans.  
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Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Målet att fortsätta arbeta med värdegrunden är uppnått, men arbetet är aldrig färdigt när det gäller 

denna typ av frågor. Dessutom får vi ständigt nya elever. Det är oerhört viktigt att diskutera 

liknande ämnen kontinuerligt med eleverna. Det är dessutom mycket intressant att i klasserna 

prata om de olika skillnaderna i alla olika länder som är representerade på SFI.  

 

Att vi inte har nått målet med den anpassade trivselenkäten beror på bristande ledningsresurs 

inom vuxenutbildningen under senare delen av läsåret.    

 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Nästa läsår skall den anpassade trivselenkäten utformas och användas inom all vuxenutbildning. I 

övrigt hänvisas åter till gymnasiets redovisning. 

 

5.1.2 Uppföljning av ”Likabehandlingsplanen” 

Resultat:  

Hela vuxenutbildningen har ingått i samma Likabehandlingsplan som gymnasiet. Vi har inte 

hunnit med att anpassa planen för vuxna. Vi har inte upplevt några problem med kränkande 

behandling inom vår verksamhet.  

Analys: 

  

Trots att vi inte har arbetet specifikt med Likabehandlingsplanen inom vuxenutbildningen har vi 

inte haft några rapporterade fall av kränkningar eller annan otrivsel. Dock kan ibland de 

vuxenstuderande anse sig diskriminerade eller mindre viktiga på skolan. De tycker att de borde ha 

samma tillgång till stöd, läromedel, datorer etc. som ungdomseleverna.  

 

Åtgärder för fortsatt utveckling:  
 

Under nästa år skall Likabehandlingsplanen diskuteras av eleverna och vid behov anpassas till 

vuxenelever. Den skall sedan antas av det tänkta studeranderådet. Vi planerar också att låta 

skolans likabehandlingsgrupp möta vuxeneleverna och informera mer om likabehandlingsarbetet.  

När det gäller resurser och annat för de vuxenstuderande jämfört med ungdomseleverna måste vi 

bli bättre på att informera dem att förordningarna som styr de olika verksamheterna ser olika ut. 

Ungdomseleverna har helt andra rättigheter än de vuxna. Detta hindrar dock inte att vi har en hög 

servicenivå gentemot vuxeneleverna. 
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5.1.3 Värdera enligt BRUKskalan  

( se sid.11) 

Självvärdering enligt BRUK. För en mer omfattande bedömning hänvisas till 

BRUK A 2.8-9 

1 2 3 4 5 6 

Vi i personalen arbetar för att främja och skapa en trygg och social miljö som 

är fri från all form av kränkande behandling 

0 1 0 8 16 23 

Vi i personalen ingriper vid förekomst av kränkande behandling och tar 

ansvar för åtgärder och uppföljning av sådana fall  

0 1 1 5 21 21 

Vi i skolan respekterar andras egenvärde 1 3 3 6 27 9 

Ingen i skolan anser att de utsätts för kränkningar 4 2 4 11 26 1 

 
För analys och kommentarer se gymnasiets kvalitetsredovisning. 

5.2 Kunskaper – Utbildningsresultat  

5.2.1 Resultat i de nationella proven och betyg 

Resultat i de nationella proven 

Andel elever som uppnått 

 minst Godkänt i.. 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt 

Svenska B/SVA B  100 % 100 % 100 % 100 % 66 % 80 % 

Matematik A   100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Engelska A    ..2   .. 

BETYG och övriga resultat        

Andel elever som slutfört 

påbörjade kurser 
91 %   73 %   88 % 

Andel godkända betyg i 

grundläggande vuxenutbildning 

(GRUV) 

-   - 100 % 100 % 100 % 

Andel elever i GRUV som gjort 

studieavbrott 
-   -   29% 

Andel elever i sfi som under 

läsåret fullföljt respektive kurs 

med minst betyget Godkänt 

38 %   48 %   48 % 

Andel elever i sfi som gjort 

studieavbrott  
17 %   13 %   7 % 

 

                                                                 
2 ..  Underlaget för litet att redovisa  
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Analys av resultaten och bedömning av måluppfyllelsen: 

 

Som tabellen visar har måluppfyllelsen i matematik även i år varit 100 %. Men fortfarande är det 

statistiska underlaget för litet för några långtgående slutsatser. Glädjande är dock att vi inte under 

det senaste tre åren sett något av de dåliga resultat i matematik som Skolverket kritiserade vid sin 

inspektion. När det gäller engelska är underlaget så litet att anonymitet inte kan garanteras. Därför 

redovisas inte det. Orsaken till den lägre måluppfyllelsen i svenska är att ett par elever inte deltog i 

nationella provets alla delar. De som fullföljde blev samtliga godkända eller bättre. 

 

Eleverna som gått KOP (kurspaket ur Omvårdnadsprogrammet) har tillsammans fått 104 betyg. Av 

dessa är det endast 2 % IG. Det är ett mycket bra resultat som också kommer kommunen till glädje 

genom bra kompetensförsörjning inom vård- och omsorgssektorn. Negativt är dock att 

avbrottsfrekvensen på KOP var 40 %. Det finns olika orsaker till avbrotten; graviditet, jobb, 

svårigheter att hänga med i utbildningen. Utbildningen håller hög kvalitet men kan tyvärr vara lite 

för svår att klara om man har bristande språkkunskaper i svenska. Kurserna ligger på en hög 

teoretisk och språklig nivå. 

 

Kursavbrotten på övriga gymnasiekurser har sjunkit i förhållande till förra läsåret. Det är positivt. 

Men en möjlig förklaring till det, vilken är negativ i sig, är att färre elever arbetat och studerat 

samtidigt på grund av lågkonjunkturen och därmed bättre klarat av sina kurser.  

 

 I den nystartade GRUV-utbildningen kan vi konstatera att de fyra första eleverna, som avslutar 

den, tillsammans har tagit 12 betyg. Det är en bra start. Avbrotten skedde främst vid läsårsslutet 

och omfattat 29 %. Vi har inget att jämföra med ännu, men generellt brukar avhoppen inom 

grundläggande vuxenutbildning vara högre än i den gymnasiala. Vi får bevaka utvecklingen.  

 

Den nedåtgående trenden för studieavbrott på SFI fortsätter. I år är avbrotten endast 7 % i Tranemo 

att jämföra med kommungruppens 29 % och rikets 34 %. När det gäller godkända kurser ligger vi 

kvar på 48 %. Vilket också det är betydligt bättre är kommungruppens 38 % och rikets 33 %. Vi har 

en mycket god måluppfyllelse inom sfi. För analys av orsakerna till denna positiva utveckling se 

förra årets redovisning. En lägre andel studieavbrott är inte rimligt att uppnå i denna verksamhet. 

Det vi istället får rikta in oss på är att genomströmningen och förbättra den. Det blir extra viktigt nu 

när trycket är så högt på sfi-platserna.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Nästa läsår behöver vi hitta metoder att stötta elever med annat modersmål som studerar kurser 

inom Omvårdnadsprogrammet så att de kan följa utbildningen bättre. Ett sätt kan vara att starta en 

orienteringskurs i yrkessvenska. Detta kan möjligen komma att rymmas inom ramen för 

yrkvuxsatsningen 2010.  

 

För att GRUV-verksamheten ska utvecklas i god riktning anser vi att det är viktigt att varje elev är 

med och gör en mer omfattande studieplan vid terminsstart än vad som görs i nuläget (se nästa 

avsnitt). Tanken är också att vi ska förbereda eleverna mer inför varje ämne med hjälp av det vi 

kallar för intromix där de introduceras för nya begrepp och arbetsformer. Ett pass i veckan för 

studiehandledning kommer också att införas. Studieutbudet utökas med biologi till nästa läsår. 

 

Analys av sfi-genomströmningen och ev. åtgärder vid mycket långa studietider. 

 

Utveckla insamling/statistisk hantering, uppföljning och analys av kunskapsresultaten.   
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5.2.2 I vilken utsträckning de studerande har en ändamålsenlig studieplan 

Resultat: 

Alla komvuxelever har en individuell studieplan som visar vilka kurser man går, har gått och 

planerat att påbörja. Där syns omfattningen av studierna och ev. satta betyg. Planen utgör ett 

underlag för den enskildes uppläggning av sina studier, men är också underlag för skolans 

planering och organisation. Det är samtalet med SYV eller rektor och/eller anmälan till skolan som 

utgör underlaget till studieplanen. Det är således elevens egna önskemål och vad som är möjligt att 

läsa som avgör.  

Analys: 

Hos oss får de studerande tillfälle att diskutera med studie- och yrkesvägledaren om sina intressen 

och önskemål om studieinriktning, vilket vi hoppas skall förebygga felval och återvändsgränder i 

studierna. Samtal med SYV sker både före och under studietiden. Denna muntliga studieplanering 

har vi inga rutiner och mall för att dokumentera. Vid klasskonferenserna varje termin går vi 

igenom de studerandes studieplan och studieresultat. För att vi skall ta hänsyn till så många 

faktorer som möjligt deltar SYV, kurator, lärare och rektor på klasskonferenserna.  

SFI-elevernas studieplan är inte likadan som vuxeneleverna. Den bygger på anmälningsblankettens 

uppgifter och vad som kommer fram i inskrivningssamtalet med SFI-lärarna. Man utgår från 

personens tidigare skolgång och vad man har för mål i Sverige när man placeras in i studieväg. 

Tiden på SFI varierar enormt från person till person. På klasskonferenserna på SFI deltar SFI-lärare, 

integrationsansvarig (KomIn-samordnaren) och rektor. Deltagarna i KomIn har en mer omfattande 

individuell plan än övriga SFI-elever. Deras planering sker i samråd med KomIn-samordnaren.  

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Då grundläggande vuxenutbildning startats i år har vi en del kvar att göra för att de individuella 

studieplanerna för dessa elever skall vara tillfredsställande. Detta skall ses över nästa år. Även SFI-

elevernas studieplansmall kommer att utvärderas och utvecklas nästa läsår.  
 

SYV och rektor kommer att ta fram en mall för att dokumentera och synliggöra den 

studieplanering som i praktiken redan görs. Detta dokument, med syfte och mål för studierna, 

kompletterat nuvarande ”kursdokument” kommer i fortsättning utgöra elevens individuella 

studieplan. Planen är ett levande dokument som följs upp och revideras vid behov under elevens 

hela studietid.  

5.3 Elevers ansvar och inflytande 

5.3.1 Våra egna mål 08/09: 

Utvecklingssamtal regelbundet och att hitta verktyg för att hjälpa eleverna på SFI att följa sin 

språkutveckling.  

 

Ta fram enkät/utvärderingsunderlag läsåret 2008-2009 för att följa, utvärdera och arbeta med 

elevinflytandet på Komvux och SFI. 

 
Åtgärder/insatser för att nå målen: 

Utvecklingssamtal genomförs i alla utbildningar inom Komvux och SFI.  

SFI har tagit fram en enkät för kursutvärdering där också ansvar och inflytande ingår.  
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Resultat: 

Samtal om studieresultat har hållits i stor utsträckning. Genom fortlöpande samtal med eleverna 

har också läromedel och kurser utvärderats. SFI har genomfört sin kursutvärdering via vårt 

databaserade enkätverktyg. Komvuxlärarna har gjort fortlöpande kursutvärderingar och planering 

tillsammans med eleverna enligt de rutiner och mål som finns på gymnasiet. 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

Oftast blir samtalen mest fokuserade på studieresultaten inte så mycket utvecklingssamtal. Man får 

dock inte glömma att vuxna har andra behov än ungdomar när det gäller sin studiesituation. Det är 

inte alltid så lätt att få dem engagerade i gemensamma elevinflytandefrågor. Man har nog av sina 

studier och det mer tids- och ansvarskrävande privatliv en vuxen har. De känner inte samma 

intresse för att jobba med utvecklingsfrågor inom vuxenutbildningen. Särskilt som dessa inte alltid 

hinner blir genomförda under deras studietid. Ett mer organiserat elevinflytandearbete behövs 

dock, inte minst eftersom komvuxeleverna ökar i antal. 

 

Den databaserade kursutvärderingen som SFI genomförde fick inte riktigt önskvärt resultat, 

underlagsmässigt. Tyvärr gjorde ovana vid datorer att många SFI- elever glömde klicka i sista 

bocken så svaren registrerades inte. Endast 11 elever fullföljde enkäten. Vi kan dock utläsa av den 

att eleverna inte säger sig ha tagit del av kursplanen och inte känner till kursmålen. Enkäten visar 

även att vi på SFI tillämpar ett demokratiskt arbetssätt och eleverna är nöjda med både sina egna 

insatser och lärarnas. Det som eleverna uppskattar mest är att lära sig svenska, bra lärare, att träffa 

kompisar i skolan och att prata mycket svenska. De tycker också att läromedlen är bra.   

 

På grund av det kontinuerliga intaget på SFI kan en och annan elev ha missat informationen om 

kursplanerna men lärarna går igenom dem regelbundet. Eleverna har även fått kursplanerna på sitt 

modersmål.  

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi behöver bli ännu bättre på att gå igenom kursplanerna på SFI.  

 

Skapa ett Studeranderåd för att formalisera och stimulera elevinflytandet på komvux. Vuxna har 

inte samma frågor att ta upp som ungdomarna och behöver därför ett eget forum istället för 

elevråd och skolkonferens vilka helt domineras av ungdomsgymnasiets frågeställningar. Rådet 

skall ta fram en arbetsplan för elevinflytande inom komvux. Man skall också besluta om 

Likabehandlingsplanen för vuxenutbildningen. Dessa skall utvärderas årligen och vid behov 

revideras.  
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5.3.2 Självvärdering enligt BRUK.  

För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK     

Värdera enligt BRUKskalan ( se sid. 11) 1 2 3 4 5 6 

Skolan arbetar aktivt och medvetet för att stärka den enskilda elevens självkänsla, 

självförtroende och förmåga att ta egna initiativ och ansvar för sitt lärande 

4 2 4 11 26 1 

Elevernas självkänsla och självförtroende ökar genom studierna, samt att de får 

insikt om sina starka och svaga sidor 

2 0 2 6 27 12 

Eleverna tar ett allt större ansvar för sitt lärande 2 2 3 12 27 2 

 
Resultat: 

Brukenkäten visar att personalen i nästan lika stor utsträckning som föregående år anser sig arbeta 

väl med att träna eleverna i att ta ansvar för sina studier och att vara med i planeringen. Man 

bedömer att eleverna tar sitt ansvar i mycket stor utsträckning, större än förra året, vilket är 

glädjande då vi arbetat med detta under en tid. Jämförelser är osäkra mellan åren då skolan fått ca 

20 % nya lärare under läsåret. Vi har dock inte tagit upp frågan kring vuxnas ansvar och inflytande 

specifikt. Hur skiljer det sig från ungdomarna etc.? 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Skolan måste fortsätta sitt arbete med att informera och undervisa även vuxeneleverna i inflytande 

och ansvar. På klasskonferenserna bör vi också diskutera dessa frågor, inte bara studieresultat. Vi 

behöver bli bättre på att möte komvuxeleverna på de vuxnas arena, inte en utvidgad 

gymnasiearena.  

 

5.4 Samverkan 

5.4.1 Våra egna mål 08/09: 

Utveckla rutiner för samarbetet och övergången mellan SFI och gymnasieskolan.  

Uppdraget att genomföra ett introduktionsprogram för gruppen kommunplacerade invandrare har 

gått till Vuxenutbildningen och SFI med start hösten 2008. Det innebär SFI, samhällsinformation, 

praktikanskaffning och diverse övriga insatser för att nå integration för våra nya kommuninvånare. 

Rektor skrev under våren 2008 ett förslag till kommunalt integrationsprogram Tranemo KomIn. 

Detta antogs av IFO-nämnden som också skickade med medel att driva verksamheten. 

 
Åtgärder/insatser för att nå målen: 

En helt ny verksamhet har startats för att möta behovet av introduktion för flyktingar 

(kommunplacerade). Ur PM angående Tranemo Kommuns Integrationsprogram för flyktingar… 

”Syfte 

Med Tranemo-KomIn kan vi hjälpas åt att skapa gemensamma rutiner för integrationen i kommunen med 

syfte att ha en helhet i mottagandet och integrationen. Det övergripande syftet är att tillvarata och utveckla 

individens resurser för att åstadkomma tidigt inträde i samhällslivet, med god kvalitet. 

Förutom att nå självförsörjning är strävan också att skapa sociala nätverk. Detta för att åstadkomma 

integration i kommunen och på bostadsorten på såväl arbetstid som fritid.  
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Mål 

Målet med programmet/verksamheten är att deltagarna under introduktionstidens två år skall uppnå 

självförsörjning. Det kan ske på olika sätt som till exempel arbete eller vidare studier. Detta finns redan 

formulerat på nationell nivå: ”Det nationella målet för nyanländas introduktion är att samhällets insatser för 

nyanlända kvinnor, män, flickor och pojkar under deras första tid i Sverige, skall inriktas på att ge 

förutsättningar till egen försörjning, utbildning och delaktighet i samhället.” (Ur ”Förslag till Nationell 

strategi för utbildning av nyanlända barn och ungdomar” Dnr 2006:487 Myndigheten för skolutveckling.) 

Innehåll 

Utgångspunkten för Tranemo-KomIn är innehållskravet på kommunernas introduktionsverksamhet i tre 

delar. Dessa är svenska för invandrare sfi, enligt skollagen, samhällsinformation samt praktik i den 

omfattning som går att ordna.  

(…) 

Förutom dessa delar behövs mer för att inte bara stanna vid introduktion, utan verkligen leda till integration. 

Tranemo- KomIn skall också innehålla kontakter med andra delar av samhället än de offentliga. Här kommer 

föreningslivet in med idrott och andra intresseorganisationer, studieförbund, politiska partier, kyrkor, 

samhällsföreningar/byalag med mera.” 

 

En integrationssamordnare har anställts med uppgift att ge de kommunplacerade den 

samhällsinformation de behöver för att leva i det svenska samhället, hjälpa dem ut på praktik med 

målet att få ut dem i arbetslivet. Personalförstärkning till SFI, datakunskap och 

samhällsinformation har också skett.  

Ett ökat samarbete mellan SFI, KomIn, gymnasieskolan och IFO har pågått under året.  
 

Resultat: 

Resultatet av detta första år med KomIn är bra. 27 deltagare har varit inskrivna under läsåret. 10 

stycken har varit på praktik och det är samtliga deltagare som varit redo att gå på praktik. Av dem 

har 4 personer har fått arbete. Fler har gått vidare med studier på GRUV och även gymnasiala 

studier. Några studerar i Borås och Svenljunga. Man skall komma ihåg att detta år har det varit 

många elever med låga eller inga svenskkunskaper, vilket också inneburit ansträngning på SFI-

organisationen.  

 

När det gäller ungdomarna på SFI har några varit inskrivna i IV under året. De har läst både sfi och 

IV-kurser. Detta har skett parallellt, två dagar på IV och tre dagar på SFI. Till hösten väntas denna 

grupp växa som en följd av flyktingmottagandet. 

 

Analys och bedömning av måluppfyllelse: 

När planeringen för introduktionsprogrammet gjordes så planerades verksamheten för att mer 

inrikta sig på deltagare som hade mer kunskaper i svenska. Planeringen bestod av en ”söka-jobb-

kurs”, körkortsteori samt mer studiebesök. Detta har inte kunnat uppnås i den utsträckning vi hade 

önskat för många av våra deltagare kom helt nya till Sverige och har inga kunskaper i svenska 

språket. Måluppfyllelsen är ändå nådd, för vi hade som mål att alla som var redo för praktik skulle 

ha erbjudits detta samt att någon skulle få arbete. Detta har vi uppnått fast arbetsmarknadsläget 

varit svårt, särskilt under våren.   

 

Ungdomarna på IV-SFI har haft olika kunskapsutveckling. Det är särskilt svårt att hänga med i 

engelska för dem som inte har någon tidigare skolgång med engelska. Det behövs ökat stöd till 

dessa ungdomar att klara av sin skolgång och komma in på ett nationellt program. I dagsläget finns 

vare sig organisation eller resurser till detta.  
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Fortsatt arbete ut mot samhället, få mer föreläsare och åka på fler studiebesök, knyta mer kontakter 

med föreningsliv och Röda korset. Arbeta med att få en mötesplats för alla, där de kan komma för 

att få hjälp och stöd. Fortsätta att knyta kontakter med företag och få dem att intressera sig för 

integrationen. Öka samarbetet med SFI så vi kan jobba lite mer i samma teman. Informera mer i 

kommunala verksamheter och näringsliv om integrationen i kommunen och vikten av att alla 

hjälps åt. Öka samarbetet med förskolan, förberedelseklassen och även gymnasiet. Vi har 

föräldrarna och ungdomarna här på KomIn och kan på så sätt hjälpas åt med integrationsarbetet. 

 

Ett samarbete har inletts med våra grannkommuner för ökad integration genom 

samhällsinformation på hemspråk, detta samarbete skall ökas under hösten och mer gemensamma 

aktiviteter kommer att genomföras.  

 

Fortsätta samarbetet med gymnasiet för att utveckla IV för invandrare. Det måste tas fram skrivna 

rutiner för hur ungdomarna på SFI skall slussas in i gymnasieskolan om de vill det. Man får i detta 

arbete inte glömma att gymnasiet är en frivillig skolform och vi kan därför inte jobba så som man 

gör i förberedelseklassen på grundskolan. Dessutom passerar några åldersgränsen till Komvux 

under sin tid på SFI. Men ett samarbete kring de unga invandrarna mellan grundskolan, gymnasiet 

och SFI vore till nytta för ungdomarnas möjlighet att lyckas i skolan och att komma in i samhället. 

Det är också en ekonomisk fråga att skapa resurser i gymnasiets budget för detta, för oss, ganska 

nya verksamhetsområde.   

 

5.5 Bedömning och betygsättning 

 

5.5.1 Vårt mål 08/09: 

Utöka arbete med bedömning till att också innefatta målarbetet. Fortsatta träffar med andra sfi-

lärare och sambedömning på den egna skolan. SFI-lärarna planerar att göra lektionsbesök hos 

varandra under nästa läsår.  

 

Åtgärder/insatser för att nå målet: 

Diskussioner har genomförts om bedömning under flertalet träffar med Ulricehamns kommuns sfi-

lärare. På gymnasiet sker ständiga diskussioner i ämnesgrupperna. 

Resultat: 

Bättre samsyn och rättsäkerheten för eleverna har höjts. 

 

Analys och måluppfyllelse: 

Målet för 2008/2009 är delvis uppnått tack vare samarbetet med Ulricehamns kommun. Vi har 

däremot inte besökt varandras lektioner för att underlätta bedömningen av eleverna. Det faktum 

att vi dock har undervisat i varandras klasser har gjort sambedömning av elevernas prestationer 

lättare då vi känner till varandras elever bättre.  

Gränsen för uppflyttning mellan kurserna på SFI kan fortfarande verka något oklar och tillämpas 

olika eftersom det bedöms godtyckligt av läraren. I samarbetet med Ulricehamn tycktes det ändå 

som vi var av samma åsikter vad gäller bedömning.  
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

Mer diskussioner kring bedömning inom all verksamhet. De nationella slutproven på B- och C-

kursen inom SFI är efterlängtade och förväntas komma under nästa läsår. Nästa år skall 

sambedömning av hela sfi-proven införas obligatoriskt. För övriga vuxenutbildningen finns redan 

NP och rutiner för sambedömning. Det som är nytt för året är NP på GRUV. Vi har inte haft vuxna 

tidigare som gjort NP för år 9. Det blir en inkörsperiod. 

 

5.5.2 Självvärdering enligt BRUK.  

För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK 

Värdera enligt BRUKskalan (se sid.11) 1 2 3 4 5 6 

Det finns en lärarsamverkan kring kunskapsmål och bedömningar med syfte att 

göra likvärdiga och rättvisa bedömningar . 

1 2 3 13 17 12 

 
För analys och kommentarer se ovan och gymnasiets redovisning.  

 

6 Redovisning av kompetensutvecklingsinsatser 

All personal deltar i gymnasieskolans stora gemensamma kompetensutveckling ”Det goda 

arbetslivet-Den goda skolan” med Lennart Ragnarsson och i övriga satsningar. Se gymnasiets 

kvalitetsredovisning. För övrigt har SFI-lärarna deltagit i några mycket givande endagskurser med 

olika teman som t.ex. uttalsundervisning. 

 

7 Helhetsbedömning 

 

Efter några år med mycket liten komvuxverksamhet står Tranemo inför en stor utmaning. På grund 

av det samhällsekonomiska läget har trycket under våren 2009 ökat på all vuxenutbildning, framför 

allt på den grundläggande och gymnasiala utbildningen, i hela riket. Beredskap och planering för 

ett växande komvux påbörjades redan i februari. Under våren har vi i samverkan inom 

Sjuhäradskommunerna fått del av yrkvuxsatsningen 2009 från regeringen. Detta slår inte igenom i 

vår verksamhet ordentligt förrän till hösten. Då väntar vi stor efterfrågan på såväl egenproducerad 

utbildning som utbildning i andra kommuner. Efterfrågan på distanskurser ökar hela tiden. Det är 

inte ekonomi i att bygga upp och sköta detta med våra egna lärare. Men möjligheten att göra en 

egen upphandling av distanskurser bör utredas. Det finns en del att vinna både ekonomiskt och 

kvalitativt. 

 

Under läsåret har vi startat två helt nya verksamheter GRUV och KomIn. Det har inneburit 

spännande utmaningar men också mycket hårt arbete. Att bygga upp och organisera helt nya 

verksamheter kräver såväl kunskap och kreativitet som tid. När det har gått ett år kan vi konstatera 
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att det fungerar mycket bra, även om det finns en del barnsjukdomar kvar att jobba med, särskilt 

inom GRUV innan vi hittar formerna helt. 
 
Vuxenutbildningens arbete, exkl. Lärcentrum, har letts av en rektor som också ansvarat för hälften 

av gymnasieskolans program. Arbetsbelastningen på hela skolledningen har varit mycket stor. 

Detta ledde under vårterminen till sjukskrivning för undertecknad. Trots att vikarie sattes in på 

tjänsten hade vuxenutbildningen begränsad ledningsresurs under denna tid. Det har bland annat 

inneburit att personalen har fått ta extra stort ansvar och ha fler arbetsuppgifter än annars. 

Dessutom är det några utvecklingsområden från förra redovisningen som inte har fullföljts, vilket 

har redovisats under respektive rubrik. En ny ledningsorganisation beslutades i slutet av våren. 

Den innebär att från hösten 2009 kommer all vuxenutbildning inklusive Lärcentrum att samlas 

under en vuxenrektor. Gymnasiet leds av gymnasiechef/rektor och ytterligare en rektor. Dessa tre 

tillsammans utgör område gymnasiums ledningsgrupp. Denna uppdelning ger helt andra 

möjligheter att fokusera på komvux och SFI än tidigare varit möjligt. Med de stora förändringar 

och det omvärldstryck som vuxenutbildningen står inför är detta ett steg i rätt riktning för att ge de 

vuxnas lärande en egen arena i Tranemo kommun.  

 

Tranemo, hösten 2009 

 

Marit Fält 

rektor för vuxenutbildningen 

 

 

 

 

 

 

 

 


