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Förutsättningar 

Elever 

Elever       

Antal elever 

totalt 
1635      

Därav elever i 

förskoleklass 

133      

Andel elever med 

annat modersmål 

än svenska 

114      

       

       

Personal 

Personal     

Antal pedagogisk 

personal per 100 elever 

exkl. fskl 

13,84    

Antal pedagogisk 

personal per 100 elever i 

förskoleklass 

8,96    

Andel lärare med 

lärarbehörighet för den 

undervisning de bedriver 

samtliga ämnen och 

årskurser 

55,80    

Andel personal i förskolan 

med behörighet 

96,43    

     

Personalstatistik per ämne 

Ämne 
Tjänstgörande lärare 

totalt 

Därav med behörighet 

för ämne och nivå 

(andel) 

  

Bild 28 46,4   

Biologi 5 40   

Engelska 46 73,9   

Fysik 6 83,3   

Naturorienterande ämnen 30 83,3   

Hem - och 
konsumentkunskap 

8 25   

Samhällsorienterande 
ämnen 

48 72,9   

Idrott och hälsa 19 63,2   

Kemi 5 40   

Matematik 61 88,5   

Musik 15 33,3   

Slöjd 10 50   

Svenska 69 81,2   

Svenska som andraspråk 8 12,5   

Teknik 19 63,2   

Lärare 1-3 52 73,1   

Lärare 4-6 52 78,8   

Lärare 7-9 44 59,1   
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källa: Siris 20150817 

För åk 1-6 är andelen behöriga lärare 73-78 %, medan behörighetsnivån i åk 7-9 är 59%, Vilket innebär att fyra lära av tio saknar 

lärarlegitimation och därav behörighet i ämnet. 

De ämnen med lägst behörighetsgrad i kommunen är: svenska som andraspråk, musik, slöjd, hem- och konsumentkunskap, 

biologi och bild 

Ekonomi 

Ekonomi     

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader     

Förskoleklass 49172    

Åk 1-6 68068    

åk 7-9 82249    

Grundsärskolan 270368    

Gymnasium 95683    

Undervisningskostnad/undervisningstimma     

Teknisk gruppstorlek     

Förskolan 

Förskolan     

Antal inskrivna 

barn/årsarbetare i 

förskolan (planerad) 

5,41    

Antalet barn per personal 

(faktisk närvaro) 

4,45    

Antalet tillsynstimmar 

/barn och vecka 

29,34    

Kostnad per 

tillsynstimma 

    

     

Skillnaden mellan planerad och faktisk närvaro i förskolan är nästan ett barn/årsarbetare. Det behöver utredas vidare och 

analyseras om orsakerna.Kan vi använda detta faktum som ett led i den dagliga planeringen för förskolan och på så sätt 

använda våra resurser mer effektivt. 

Fritidshem 

Fritidshem     

Antal barn/årsarbetare 17,39    

Antalet 

tillsynstimmar/barn och 

vecka 

15,10    

Kostnad per 

tillsynstimma 

858,51    

     

     

Sammanfattning - förutsättningar 

Behörighetsnivån varierar stort bland kommunens lärare Lägst behörighet har vi i svenska som andraspråk där endast 12,5% är 

behöriga och högst behörighetsgrad har vi i matematik där 88,5 % av lärarna är behöriga för den undervisng de bedriver. 

Resurstilldelning, gruppstorlekar och sammansättning 

Huvudmannen fördelar resurser till förskola och skola enligt en given resurstilldelning i denna ingår en liten justering med 

hänsyn till socioekonomiska faktorer. 

Skolbibliotek 
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Idag finns skolbibliotek på Gymnasieskolan, Tranängskolan och Limmaredsskolan. Övriga skolor har boksamlingar och såväl 

elever som pedagoger servas av bokbussen som besöker skolorna enligt fastställd tidtabell. Bussen bemannas av bibliotekarie 

och biblioteksassistent. Förutom besök av bokbussen så är barnbibliotekarien på förfrågan ute i åk 3 och 5 och gör 

bokpresentationer. Andra årskurser kan få bokpresentationer i mån av tid. 

Bibliotekarierna på skolbiblioteken och ansvariga lärare ansvarar för inköpen av media på respektive skola. Folkbibliotekets 

bibliotekarie ansvarar för inköp av media till bokbussen som servar skolorna och kompletterar och anpassar sedan utbudet 

beroende på vilken skola som besöks. 

All media som finns på skolbiblioteken finns med i bibliotekens gemensamma katalog 

Lärandesektionens resultat 

Normer och värden 

Sektionens resultatmål: 
Barnens/elevernas/de studerandes trivsel och nöjdhet i förskola, fritidshem och skola ska vara på en hög nivå samt 

målgruppen för verksamheten inom kultur och fritid 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Hög måluppfyllelse i förskola och skola, de allra flesta barn, elever och vårdnadshavare uppger att de trivs. 

Resultatet totalt är något lite bättre än föregående år 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 i 
grundskolan som trivs 

94 % 100 % 94 % Resultatet är något bättre än tidigare år 

Det är kännetecknande för verksamheten att 

trivseln ligger på en hög nivå och har så 

gjort sedan länge. 

  

  

 Andel föräldrar till barn i skolan som 
uppger att "Mitt barn trivs i skolan" 

93 % 100 % 93 % Resultatet är oförändrat mot tidigare år. 

Vi behöver förbättra svarsfrekvensen. 

  

  

  

  

 Andel föräldrar till barn i förskolan som 
uppger att "Mitt barn trivs i förskolan" 

98 % 100 % 98 % Resultatet är något bättre än föregående år. 

  

De föräldrar som svara är mycket nöjda med 

barnens trivsel i förskolan. Svarsfrekvensen 

är låg i vissa förskolor. 

  

  

Sektionens resultatmål: 
Barnen/eleverna/de studerande ska känna sig trygga i förskola, fritidshem och skola samt målgruppen för 

verksamheten inom kultur och fritid. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Våra barn och elever upplever att de är trygga  och måluppfyllelse är fortfarande hög och ligger i nivå med förra årets resultat. 

Anmälan av kränkningar till huvudmannen 

Läsåret 14/15 inkom 19 kränkningar till huvudmannen som jämförelse inkom det 18 läsåret 13/14. Huvudmannen ser inte några 

möster som skulle vara föremål för andra åtgärder än det arbete som sker på enheterna. Enheterna har likabehandlingsplaner 

som uppdateras varje år och till detta finns ett gott stödmaterial för hur hantering ska ske. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 i 
grundskolan som känner sig trygga i skolan. 

94 % 100 % 94 % Resultatet är oförändrat mot föregående år. 

  

  

  

  

 Andel föräldrar som uppger att "Mitt 
barn känner sig trygg i skolan" 

95 % 100 % 95 % Resultatet är bättre än föregående år 

  

  

  

  

 Andel föräldrar till barn i förskolan som 
uppger att "Mitt barn känner sig trygg i 

förskolan" 

95 % 100 % 95 % Resultatet är marginellt lite sämre, men 
fortfarande på en hög nivå. 

  

  

  

  

Verksamhetens resultat 

Sektionens resultatmål: 
Verksamheten ska erbjuda bredd, kvalitet och mångfald utifrån invånarnas behov samt vara tillgänglig för alla 

kommuninvånare. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Kommentar 

Kulturskolan arrangerar många föreställningar, utställningar, konserter, informationsmöten, öppet hus och Globalfestivalen. 

Tillsammans med bibliotekets alla aktiviteter och projket med det gemensamma allmänkuturella uppdraget som båda 

verksamheterna arbetar med erbjuder de en fantastisk palett av bredd och mångfald. Tillsammans erbjuder de aktiviteter för 

alla åldrar och målgrupper med genomgående hög kvalitet. 

Andelen elever som anger att "skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer" behöver bli högre. I jämförelse 

med andra kommuner ligger vi ganska högt, men vi behöver få en ännu större andel av eleverna att känna lust att lära 

(motivation). Här ligger en av nycklarna till högre måluppfyllelse inom grundskolan och då främst balnd de äldre årskurserna. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som anger att 

"skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer" 

64 % 100 % 64 % Resultatet är bättre än tidigare och visar 

sedan flera år en positiv trend. 

Trots att vi ligger högt i jämförelse med 

andra kommuner, så har vi en bit kvar tills 

vi lyckas att få samtliga elever att känna 

nyfikenhet och lust att lära. 

  

  

 Hur många barn är det i kommunens 
förskolor - både planerad och faktisk (KKIK-

mått 11) 

5,4 % 5,4 % 100 % Resultatet är oförändrat sedan föregående 

år. Tranemo ligger på samma värde 5,4 

barn/personal som medelvärdet hos övriga 
kommuner. Barnantalet varierar i riket 

mellan 3,9- 7,0. 

  

  

 Hur stor andel av de som erbjudits plats 
inom förskoleverksamheten har fått plats på 

önskat placeringsdatum (KKIK-mått 5) 

86 % 69 % 124,64 % Resultatet har förbättrats från 81 till 86 %. 

Måttet redovisas som andel föräldrar som 

erbjudits plats före eller på önskat 

placeringsdatum i relation till det totala 

antalet placeringar. 

  

  

  

  

 Hur lång är väntetiden (dagar) för dem 
som inte fått plats för sitt barn inom 

31 20 45 % Väntetiden har ökat från 31 till 45 dagar för 

dem som inte fått plats för sitt barn på 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

förskoleverksamheten på önskat 

placeringsdatum (KKIK-mått 6) 

önskat placeringsdatum 

  

  

Sektionens resultatmål: 
Kunskapsresultaten ska förbättras 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Bra resultat och hög måluppfyllelse i framförallt åk 6 och resultatet här ligger ungefär på samma nivå som föregående 

läsår.Resultat i åk 3 är bättre än föregående läsår men behöver bli bättre. Låga resultat i åk 7-9 när det gäller behörighet till 

gymnasiet. I de nationella ämnesproven i engelska och svenska så är resultaten goda i åk 7-9. Resultaten i gymnasieskolan 

varierar. 

Resultatskillnaderna mellan pojkar och flickor är för stora framförallt i åk 8 och 9. 

90-99 % av eleverna i åk 9 får ett godkänt provbetyg i samtliga ämnesprov utom matematik (83 %) 

Korrelationen mellan resultaten på nationella prov och betyg i ämnet behöver utredas vidare. Framförallt i engelska där en stor 

del av eleverna får sämre betyg än vad provbetyget visar.Detta mönster går igen i samtliga årskurser där nationella prov 

genomförs och störst är skillnaderna hos pojkarna. Skillnaden i engelska är markant större än i de andra ämnena som prövas i 

de nationella ämnesproven. 

Resultaten i Svenska som andraspråk ligger lägre än något annat ämne. 

Meritvärdena ligger generellt lågt men anmärkningsvärt lågt i åk 7, 8 och 9. Här måste vi fundera på om det kvalititativa 

betygssystemet används enligt intentionen, samtidigt som vi behöver få mer kunskap om hur kunskapsbedömningen går till 

och hur kopplingen mellan kunskapskraven och betygssättningen ser ut. En annan fråga vi behöver ställa oss är varför 

elevernas resultat sjunker när de kommer till åk 7. De elever som läsåret 14/15 gick i årskurs 7 hade 171p i meritvärde ( fl 183,9 

och po 160) Samma elever hade året innan när de gick ur åk 6 var meritvärdet 210 p ( fl. 220,7 och po 201)! En försämring på 39 

meritpoäng totalt. 

Det mönster som också blir tydligt när vi studerar resultaten för pojkar och flickor över tid. Från att i åk 6 haft "relativt höga" 

meritvärden så sjunjer resultaten rejält (se ovan!)för både flickor och pojkar i åk 7. Det som händer i åk 8 och 9 är att flickornas 

resultat stegvis ökar medan pojkarnas rsultat förblir låga.Hur detta påverkar eleverna och elewvernas motivation och därmed 

också elevernas resultat behöver utredas och analyseras så att rätt åtgärder kan vidtas. 

  

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i svenska. 

78 % 100 % 78 % Resultatet är något bättre än föregående år. 

De nationella ämnesproven i svenska består 
av 8 delprov och andelen elever som klarar 

samtliga delprov är 78 %. 

Ser man till varje delprov för sig så är 

resultatet betydligt bättre i 7 av delproven 

är det över 90 % av eleverna som uppnår 

kravnivån.Bäst resultat uppnås på delprov 

A(97%), E(96%) samt F(94%). 

  

  

  

 Andelen elever i åk 3 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i svenska som andraspråk. 

46 % 100 % 46 % Sämre resultat än föregående läsår ( 46 i jfr 
73%) 

6 av 13 elever klarade samtliga delprov 

  

  

 Andelen elever i åk 3 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i matematik. 

66 % 100 % 66 % Resultatet är betydligt bättre än föregående 

år. I år var det 66 % av eleverna som 

uppnådde kravnivån på samtliga sju delprov. 

På fyra av delproven är resultaten bättre än 

föregående år. Andelen elever som uppnår 

kravnivån på respektive delprov är mellan 



Lärandesektion, Kvalitetsanalys 14/15 8(23) 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

83-94 % 

  

  

 Andel elever i åk 3 som uppnått 
kunskapskraven utifrån den undervisning 

som bedrivits. 

79 % 100 % 79 % 21 % av eleverna riskerar att inte uppnå 

kunskapskraven i matematik och 15 % i SO. 

Bäst resultat är det i slöjd där 99 % av 

eleverna uppnår kravnivån. 

  

  

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i svenska. 

97 % 100 % 97 % Resultatet är något sämre än föregående år 

(97 % jfr 100 %) 

  

  

  

  

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i svenska som andraspråk. 

79 % 100 % 79 % Resultatet är sämre än föregående år (79 

mot 92%) 

  

  

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i matematik. 

95 % 100 % 95 % Resultatet är sämre än föregående år (95 

mot 97,5) 

  

  

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i engelska. 

97 % 100 % 97 % Resultatet är ungefär på samma höga nivå 

som föregående år. 

  

  

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 

kunskapskraven i de nationella ämnesproven 
i NO 

97 % 100 % 97 % I år var det ämnesprov i biologi och fysik. I 

biologi ar det 100 % av eleverna som 

uppnådde kravnivån och i fysik var det 

94 %. 

  

  

  

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i SO 

97 % 100 % 97 % I år var det ämnesprov i geografi och 

religion. 100 % av eleverna nådde kravnivån 

i geografi och 94 % i religion. 

  

  

 Andel elever som minst uppnår betyget 
E i årskurs 6 i samtliga ämnen. 

88,1 % 90 % 97,89 % Resultatet är något bättre än tidigare (88 
mot 87 %) 

  

  

  

  

 Genomsnittligt meritvärde i åk 6 
224,2 230 97,48 % Meritvärdet har ökat till 224,2 p (en ökning 

med 14 p sedan förra läsåret) Flickornas 

meritvärde (235,8) är betydligt högre än 

pojkarnas (215,2) 

Högst meritvärde har eleverna i 

Dalstorpskolan med 243, 5 p (fl259,1, po 
225,7),Limmaredskolan med 235,9 (fl252,8, 

po 221,9) och Länghemskolan 234,5 (fl 

248,9, po 225,2 ) 

Samtliga skolor förutom Ljungsarpskolan har 

förbättrat sina meritvärden sedan förra 

läsåret. 

Vid en jämförelse med betygen i åk 6 i 

Tranemos skolor med riket, så finns det 

officiell statistik , men den "släpar" efter ett 
år. Den jämförelsen som finns är över 

genomsnittlig betygspoäng. Där ser vi att vi 

har bättre genomsnittliga betygspoäng  än 

riket i 10 ämnen ( en, ioh, ma, bi, fy,ke, ge, 

hi, re, sh) lå 2013/2014. Våra 

betygspoängen har höjts lå 2014/2015, så 

med stor sannolikhet så ligger vi fortfarande 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

bra till vid en jämförelse med riket även 

läsåret 14/15. 

  

  

 Andel elever med minst betyget E i åk 7 
i samtliga ämnen 

60,8 % 90 % 67,56 % Resultatet är sämre än tidigare. 60,8 % av 

eleverna har minst betyget E i samtliga 

ämnen. Meritvärdet för pojkarna är 160,1 

och för flickorna 183,9 ( totalt 171) 

När dessa elever gick i åk 6 var 

motsvarande meritvärden för pojkarna 201 
och för flickorna 220,7. ( totalt 210 p). 

Meritvärdet sjönk för dessa elever med 39 p 

under åk 7! 

  

  

  

  

 Andel elever med minst betyget E i åk 8 
i samtliga ämnen 

58,9 % 90 % 65,44 % Resultatet är sämre än tidigare. 58,9 % av 

eleverna har minst betyget E i samtliga 

ämnen. Meritvärdet för pojkarna är 188 och 

för flickorna 193,1 ( totalt 190,7) 

  

  

 Genomsnittligt meritvärde i åk 9 
198,3 220 90,14 % Resultatet är något bättre än föregående år  

( 198,3 mot 192,9). Flickornas meritvärden 

är 49 p högre än pojkarnas ( 227,2 mot 

178,2). 

Meritvärdet beräknas som summan av 

betygsvärdena för de 16 bästa betygen i 

elevens slutbetyg och från och med läsåret 

14/15 även för 17 ämnen för elever som läst 

moderna språk som språkval. 

Meritvärdet blir då 208,5 poäng (fl. 230,5 

och po 192). 

För elever med svensk bakgrund (80 %) av 

eleverna)är mertivärdet 218,9 (17 ämnen), 

Elever med utländsk bakgrund födda i 

Sverige( 7 % av elevernas) har meritvärde 

på 210 p. Elever med utländsk bakgrund 

födda utomlands (13 % av eleverna) har 

meritvärde på 145,3 p. 

Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar också 

resultaten och meritvärdet för elever med 

föräldrar med förgymnasial eller gymnasial 

utbildning har meritvärde på 195,9 medan 

elever med föräldrar med eftergymnasial 

utbildning har meritvärde på 239,3 p. 

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag 

vilket innebär att skolans insatser ska 

kompensera elevernas socioekonomiska 

bakgrund och de utmaningar vi står inför är 
att lyckas med elever med sämre 

socioekonomiska bakgrundsfaktorer och 

erbjuda en undervisning som klarar av att 

möta samtliga elever. 

Skillnaden mellan pojkarnas resultat och 

flickornas resultat varierar kraftigt mellan de 

olika ämnena. Flickornas resultat är bättre i 

alla ämnen utom musik! De ämnen med mer 

än 10 poängs skillnad mellan flickornas 
resultat och pojkarnas är:engelska, moderna 

språk (språkval), kemi, geografi, 

religionskunskap och samhällskunskap. 

  

  

 Andel som är behöriga till 
gymnasieskolans nationella program 

79,6 % 100 % 79,6 % Andel behöriga till nationellt program har 

ökat till 79,6 % av eleverna som är behöriga 

till yrkesprogrammet. 

Andelen behöriga till de olika programmen: 

EHS (75,5%), ES (76,1%), NT (70,7%) och 

Yrkesprogram (79,6%) 

Andel ej behöriga är då 20,4 % 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

  

  

  

 Andel elever som fått minst betyget E i 
samtliga kurser som ingår i studieplanen i 

gymnasieskolan 

53 % 90 % 58,89 % Resultatet är betydligt sämre än föregående 

läsår(53 % mot 69 %) Det innebär att 

nästan varannan elev har ofullständiga 

betyg. 61 % av flickorna och 49 % av 

pojkarna. 

  

  

 Andelen elever i åk 9 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i svenska 

97,8 % 100 % 97,8 % Rsultatet är bättre än tidigare (98 % mot 
95,2). Fl 96,7 % och po 98,7 %. I svenska 

lyckades pojkarna lite bättre än flickorna. 

  

  

  

  

 Andelen elever i åk 9 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i svenska som andraspråk 

0 % 100 % 0 % I årets ämnesprov i svA var det endast 5 

elever som deltog. 

  

  

 Andelen elever i åk 9 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i matematik 

83 % 100 % 83 % Resultatet är sämre än tidigare (83 % mot 

85,4). 2012/13 var det 93 % som uppnådde 

kravnivån och på två år är försämringen tio 
procentenheter.Fl. 88,5 % och po 79,8 %. 

  

  

 Andelen elever i åk 9 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i engelska 

99 % 100 % 99 % Resultatet är bättre än tidigare (99 % mot 

94,9 %). Nu uppnår alltså nästan samtliga 

elever kunskapskraven i de nationella 

ämnesproven.Fl 100 % och po 97,4 % 

  

  

 Andelen elever i åk 9 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i NO 

89,5 % 100 % 89,5 % Ämnesprovet i år var i fysik. Andelen elever 

som uppnådde kunskapsproven var i år 

lägre än tidigare (89,5 % mot 92,7 

%).Flickor 91,2 och po 88,2 . Alltså en 
marginell skillnad mellan flickor och 

pojkar.Förra läsåret var ämnesprovet i 

biologi. 

  

  

 Andelen elever i åk 9 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella ämnesproven 

i SO 

94,9 % 100 % 94,9 % Resultatet är bättre än föregående år 

94,9 % mot 85,7 % ( fl.98,3 % och po 

92,3 %. I år var det historia och 

religionskunskap som prövades. Resultatet i 

re var bättre än det i historia. 

  

  

 Andel elever med minst betyget E i åk 9 

i samtliga ämnen 

67,7 % 100 % 67,7 % Andelen elever med minst betyget E i 

samtliga ämnen har minskat till 67,7 %. 

5 % av betyg lägre än E får flickorna medan 

motsvarande siffra för pojkarna är 13 %. Av 

flickornas betyg är 30 % A eller B och för 

pojkarnas del är 15 % av betygen B eller A. 

  

  

  

  

 Andel elever som uppnått 
grundläggande behörighet till universitet och 

högskola inom 3 år. 

58 % 90 % 64,44 % Resultatet är bättre än föregående år 58 % 
mot 56 %. Stor skillnad mellan flickor( 83 

%) och pojkar 38 % 

Andel elever på högskoleförberedande 

program är resultat betydligt bättre. Totalt 

är det 88 % av dessa elever som fått 

behörighet till högskola ( fl. 96 % och po 73 

%) 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

  

  

 Genomsnittligt betygsvärde i samtliga 
elevers slutbetyg i gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen. 

12,64 15 84,27 % Resultatet är sämre än tidigare år (12,64 

mot 13,86 (fl.14,44, po 11,2)) 

Naturvetenskapsprogrammet har högst 

meritvärde på 16,38. Lägst meritvärde har 

el- och energiprogrammet med 10,07 

  

  

 Andel avgångar/avbrott i 
gymnasieskolan, vuxenutbildningen och SFI. 

9 % 3 % 300 %   

3% av pojkarna och 15% av flickorna har 
avbrutit sina studier 

  

  

  

  

 Andelen elever som fullföljer 
gymnasieutbildningen i Tranemo 

gymnasieskola inom 3 år 

77 % 95 % 81,05 % Resultatet är sämre än föregående år 77 % 

mot 84 % (fl.69 % po 86 %) 

Anmärkningsvärt stor andel flickor som inte 

fullföljer inom 3 år (31 %) 

  

  

  

  

 Andel elever som studerar/arbetar 3 år 

efter gymnasiet 

   Är resultatet sämre/bättre än 

föregående år? 

  

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsakerna till det 

förbättrade/försämrade resultatet? 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som går direkt vidare till 
universitet/högskola 

   Resultatet är sämre än föregånde år 

14,2 % mot 14,8 

  

  

  

  

  

 Andel elever som har gått över till 
högskola inom 3 år efter avslutad 

gymnasieutbildning. 

   Jämfört med resultatet i Riket så ligger vi 

sämre till.(resultaten är från 2013) 

  

  

  

  

 Andel studerande som slutfört 
påbörjade kurser på vuxenutbildningen. 

   Resultatet är betydligt högre än Riket. 

(2013) 

  

  

 Andel deltagare med godkända resultat 
i grundläggande vuxenutbildning. 

    

 Andel elever i SFI som under läsåret 
fullföljt respektive kurs med minst godkänt 
betyg. 

   Resultatet är bättre än Riket (2013) 

  

  

  

  

 Andel elever som fullföljt 
gymnasieutbildningen inom 4 år 

100 % 100 % 100 % Resultatet är lika högt som tidigare (100 %) 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

  

 Andelen elever som fått 
gymnasieexamen 

81 % 100 % 81 % Resultat flickor 90 % och pojkar 72 % 

  

  

 Andel elever på yrkesprogram som fått 
yrkesexamen 

70 % 100 % 70 % Resultat flickor 67 % och pojkar 71 % 

Sektionens resultatmål: 
Verksamheten ska stimulera och bidra till barns utveckling och lärande 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Arbetet i förskolan fritidshemmet och förskoleklassen handlar till stora dela om utveckling och lärande utifrån läroplanen. 

Detta har utvecklats positivt under läsåret, där man nu tydligare ser inslag av matematik, språk och naturvetenskap i 

verksamheterna. Målen i läroplanen blir ett allt tydligare redskap i verksamheternas planering. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till barn i skolan som 
uppger att "Personalen har höga 

förväntningar på mitt barn. 

87 % 100 % 87 % Resultat är bättre än tidigare (87 mot 84 %) 

  

  

  

  

 Andel föräldrar till barn i förskolan som 
uppger att "Personalen tror på mitt barns 

förmåga" 

93 % 100 % 93 % Resultatet är bättre än tidigare (93 mot 91 

%) 

  

  

Sektionens resultatmål: 
Varje elev kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 

lärande. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Kommentar 

Arbetet pågår enligt plan. Under läsåret har pedagogerna försetts med enheter och lärplattformar och verktyg har köpts in. 

Parallellt med detta hatr även ett specialpedagogiskt skoldatatek byggts upp med stöd från Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (SPSM). Till hösten kommer vi att börja rulla ut enheter till eleverna enligt plan. Under året har även en IKT-

samordnare rekryterats och totalt har vi 3 personer som jobbar med IKT samordning. En på heltid och två på deltid. 

  

Sektionens resultatmål: 
Alla barn/elever ska få det stöd de behöver för att nå målen i läroplanen. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

  

Kommentar 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever i åk 3, 5 och 8 som anser 
att "Lärarna i min skola hjälper mig i 

skolarbetet om jag behöver det". 

94 % 100 % 94 % Resultatet har förbättrats från 91 till 94 %. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till barn i skolan som 
uppger att "Mitt barn får den hjälp i skolan 

det behöver i skolarbetet 

82 % 100 % 82 % Resultat har förbättrats från 78 till 82 % 

  

  

 Andel elever/barn som får det stöd de 
behöver 

   Arbetet med att ge samtliga barn och elver 

det stöd de behöver för att utvecklas enligt 

målen i läroplanerna är de största 

utmaningarna vi har inom förskola, 

fritidshem och skola. Trots ett gediget 

elevhälsoarbete och mycket fokus på att 

stödja barn och elever med ett inkluderande 
förhållningssätt så lyckas vi inte fullt ut med 

detta.Störst är utmaningen att möta 

samtliga elever i verksamheten för åk 7-9 

samt att erbjuda studiehandledningar och 

stöd i modersmålet. 

Sektionens resultatmål: 
Öka måluppfyllelsen i matematik 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultaten i matematik varierar mellan årskurserna 

Kommentar 

Matematiklyftet har pågått under läsåret 14/15 och har letts och delfinansierats av Skolverket. I Tranemo har vi gjort en större 

satsning då vi redan under vt 14 lät 5 stycken förstelärare påbörja förberedelserna inför matematiklyftet vilka sedan också blev 

matematikhandledare. Satsningen har utvärderats och upplevts som lyckad därav kommer vi att fortsätta matematiklyftet men 

med minskad fart. Matematikhandledarna kommer nu att jobba med en "modul" per enhet istället för två som ingick i 

Skolverkssatsningen. De flesta enheter verkar i dagsläget vilja gå vidare med en IKT modul inför läsåret 15/16. 

Sektionens resultatmål: 
Utveckla ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Kommentar 

Efter den gemensamm uppstarten av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt vid läsårsstarten i augusti 2013 med Anniqa 

Sandell Ring som inspiratör har enheterna kommit olika långt med implementeringen. Några förskolor och skolor har  på ett 

systematiskt och målmedvetet sätt arbetat med att utveckla ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt bl.a. genom 

kompetsutvecklingsinsatser för lärarna. 

Lärandesektionen kommer därav att göra ett omtag under året för att lansera en reviderad upplaga av vår Språkplan. och även 

komplettera denna med en handlingsplan för nyanlända. 

Sektionens resultatmål: 
Förstelärarna skall bidra till utveckling av skolan. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Samtliga förstelärare har ett uppdrag som mycket väl harmoniserar med våra övergripande utvecklingsområde. Ett gemensamt 

tema för samtliga förstelärare är det kollegiala lärandet. 

Troligtvis kommer detta på sikt att i bidra i allt större utsträckning till högre måluppfyllelse och utveckling i verksamheten. 

Sektionens resultatmål: 
Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Kommentar 

Lärandesektionens Elevhälsoplan 2014-2018 är i grunden ett värdegrundsdokument. Skolans kompensoriska uppdrag är ett av 

våra viktigaste uppdrag. Verksamheten ska ge alla elever förutsättningar att lyckas så långt det bara går med sina 
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förutsättningar. 

Lärandesektionens verksamhetsplan 2014-2018 är också ett dokument som ger en riktning åt vart vi skall och hur detta ska ske. 

Om vi lyckas med att skapa en skola i nationell toppklass med stöd av ett rikt kultur och föreningsliv kommer det finnas goda 

förutsättningar att nå målet. 

Sektionens resultatmål: 
Invånaren som kommer i kontakt med kommunen ska uppleva att han/hon får ett gott bemötande, bra service, 

snabb och korrekt handläggning 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse  

Inom verksamheten finns handläggningärenden inom förskolan, kulturskolan, föreningsbidrag, bibliotek etc. Denna hantering 

flyter på bra. Enkäter och dialog visar också att nöjdheten är hög. 

Kommentar 

Som någon form av samlingsfråga som binder ihop en helhet där verksamheten frågar om trivseln är andelen positiva svar: 

Förälder i förskolan 98 % 

Elev i skolan 94 % 

Förälder i skolan 93 % 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 som 
anger att "Mina lärare förväntar sig att jag 

ska nå målen i alla ämnen ". 

92 % 100 % 92 % Resultatet är högre än tidigare (92 mot 89 

%) 

  

  

 Andel föräldrar till barn i skolan som 
uppger att "Jag får god information om mitt 

barns utveckling och lärande" 

82 % 100 % 82 % Resultatet har förbättrats från 80 till 82 % 

  

  

 Andel föräldrar i förskolan som uppger 
att "Dialogen mellan föräldrar och personal 

är bra 

95 % 100 % 95 % Resultatet har förbättrats från 90 till 95 % 

  

De föräldrar som svarar är mycket nöjda, 

däremot är svarsfrekvensen låg och vi 

behöver få veta vad fler föräldrar anser om 

vår verksamhet. 

  

  

Sektionens resultatmål: 
Öka tillgängligheten till handläggare per telefon. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Resultaten varierar mellan sektionens olika verksamheter. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen medborgare som får ett direkt 
svar på en enkel fråga ställt till "Förskola, 

grundskola samt kultur och fritid" via 

telefon. (del av KKIK mått2) 

55 % 39 % 141,03 % Resultatet för grundskolan ( 83) och 

förskolan (67) har förbättrats 

  

  

  

  

Sektionens resultatmål: 
Tillgängligheten via e-post till handläggare ska vara på en hög nivå. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 
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Resultaten varierar mellan sektionens olika delar. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Hur stor andel av medborgarna som 

skickar in en enkel fråga  ställt till "Förskola, 
grundskola samt kultur och fritid"  via e-post 

får svar inom två arbetsdagar? ( del avKKIK 

mått1) 

100 % 93 % 107,53 % Resultatet har sjunkit från 100 till 94 %. 

Grundskola och förskola har fortfarande 

100 % men, kultur och fritid har minskat  till 

84% 

  

  

  

  

Sektionens resultatmål: 
Bemötandet ska vara på en hög nivå. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Prognos måluppfyllelse  

  

Kommentar 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Hur stor andel av medborgarna 

uppfattar att de får ett gott bemötande när 
de via telefon ställt en enkel fråga till till 

"Förskola, grundskola samt kultur och 

fritidsverksamheterna i kommunen? (Del av 

KKIK mått 3) 

75 % 88 % 85,23 % Resultatet är förbättrat från 75 till 100 %. 

Både förskola, grundskola och kultur och 

fritid har ett hundraprocentigt resultat. 

  

  

Inflytande/delaktighet 

Sektionens resultatmål: 
Medborgares möjligheter till inflytande, delaktighet och möjlighet att påverka ska öka. Hon/han ska känna att 

hon/han blir lyssnad på. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Prognos måluppfyllelse  

Med de enkäter, brukarråd, elevråd, trivselmätningar etc. som görs är Lärandesektionens helhetsbedömning att denna 

möjligheten finns och tas till var på. 

Kommentar 

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och in arbetsmiljö. Elevinflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar 

och ökar lusten att lära. Det stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som 

fattas. 

Till eleverna ställs följande fråga - "Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter". På denna fråga ger 84 % av eleverna ett 

positivt svar. 

I den föräldraenkät som ställs till föräldrar med barn i förskolan ställs en fråga om  - "Dialog mellan förälder och förskola är 

bra". På denna fråga ställer sig 95 % positiva till påståendet. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Med den digitaliseringsprocess som verksamheterna går igenom tack vare IKT satsningen kommer det att finnas fler möjlighet 

till kommunikation. All verksamhet från förskolan upp till gymnasiet kommer erbjuda kommunikationslösningar via 

plattformar där man som vårdnadshavare får tillgång till pedagogisk dokumentation, schema, meddelandefunktioner, övrig 

information mm. Fritidsgårdarna jobbar enligt en modell för att öka delaktigheten för de ungdomar som finns i verksamheten. 

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om: 

 Vilket läromedel som ska användas 
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 I vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras 

 Vilka arbetsformer man ska använda 

 På vilket sätt en uppgift ska redovisas 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 som 
anser att "Lärarna i min skola tar hänsyn till 

elevernas åsikter". 

84 % 100 % 84 % Resultatet har förbättrats från 82 till 84 % 

  

  

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 som 
svarar att "Jag vet vad jag ska kunna för att 

nå målen i de olika ämnena". 

84 % 100 % 84 % Resultatet har förbättrats från 79 till 84 % 

  

  

  

  

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 som 
anger att " Jag får veta hur det går för mig i 

skolarbetet". 

87 % 100 % 87 % Resultatet har förbättrats från 83 till 87 % 

  

  

 Hur god är kommunens webinformation 
inom "Förskola, grundskola, gymnasieskola 

samt ideell sektion, kultur och fritid" till 

medborgarna? (KKIK mått 13) 

71,5 % 72 % 99,31 % Resultatet är ganska oförändrat. Förskola 

67, Grundskola 75, Gymnasium 63 och Ideel 

sektor och kultur och fritid 81 

  

  

Arbete i verksamheten 

Ekonomi 

Sektionens resultatmål: 
Sektionens resurser skall användas på ett effektivt sätt 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

  

Kommentar 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i 
förskolan? (KKIK mått 16) 

111 123 109,76 % Resultatet är bättre än tidigare. 

Vi har placering 13 bland KKIKs deltagande 

kommuner 

  

  

 Kostnad för betygspoäng (KKIK mått 
20) 

342 361 105,26 % Resultatet som har försämrats består av ett 

relationsmått och bygger på 2015 års 

resultat och 2014 års kostnader. 

  

  

  

  

 Hur effektiva är kommunens 
grundskolor i förhållande till övriga 

kommuner? (KKIK mått 20 b) 

1 121 1 020 90,1 % Resultatet har försämrats från 968 till 

1121 kr ( Kostnad i relation till andel elever i 

åk 9 som uppnått målen. 

Den billigaste kommunen i riket har en 

kostnad på 674 kr och den dyraste 2192 kr. 

  

  

 Kostnad för elever som inte fullföljer ett 
gymnasieprogram (KKIK mått 22) 

17,1 25,2 132,14 % Resultatet är något sämre men i jämförelse 

med andra kommuner så placerar vi oss bra. 
Medelvärdet i KKIK är 25,2( Kostnad per 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

elev i förhållande till andel som inte fullföljer 

ett gymnasieprogram. 

  

  

  

Övriga mål enligt lagkrav 

Sektionens resultatmål: 
Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Totalindex 
4,72 4,22 111,85 %  

 Index "Allmän trivsel" 
4,8 4,4 109,09 %  

 Index "Arbetsglädje" 
4,96 4,54 109,25 %  

 Index "Stimulans i arbetet" 
5,55 4,5 123,33 %  

 Andel verksamheter som har rutiner för 
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

83,3 % 100 % 83,3 % Samtliga enheter förutom grundsärskolan 

samt fritid, vilka är de två minsta 
verksamheterna, har rapporterat in 

olycksfall och tillbud viket visar att rutinerna 

är kända i hela organisationen. Eftersom vi 

praktiserar kvartalsuppföljning och det då 

med regelbundenhet efterfrågas 

rapportering är sannolikt en 

framgångsfaktor för att hålla rutinerna 

levande. 

Samtliga verksamheter har också genomfört 

arbetsmiljörond 

 Antal anställda per chef 
lärandesektionen totalt 

28,9 30 103,67 %   

Nytt mätvärde för året. Målvärdet 30 uppnås 

för totalen för lärandesektionen, men på 

individnivå finns det avvikelser. Inom 

sektionen har 7 av 14 chefer fler anställda. 

  

  

  

  

 Antal anställda per chef skola och 
förskola 

34,6 35 101,14 %   

Nytt mätvärde för året. Målvärdet 35 uppnås 

för totalen för lärandesektionen, men på 
individnivå finns det avvikelser. Inom 

sektionen har 3 av 11 chefer fler anställda. 

Under rekrytering av ny programrektor på 

gymnasieskolan har gymnasiechefen 

samtliga anställda. 

  

  

  

 Antal anställda per chef kultur och fritid 
7,7 25 169,2 %   

Nytt mätvärde för året. Målvärdet 25. lägre 

målvärde eftersom samtliga chefrer arbetar 
inom verksamheten. 

  

  

  

  

 Lärandesektionens chefers samlade 
flexsaldo (snitt) 

52 70 125,71 %   

Mätning 5 juni 2015. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

  

  

 Arbetsmiljötempen Chefer 
 7   

 Frisktal Lärandesektionen 
3,7 % 4 % 107,5 % Sjuktalen för lärandesektionen har ökat 

något från 3,45 % till 3,7 %. För kommunen 

som helhet är siffrorna för motsvarande 

period 4,77 % och 5,29 %. 

En förklaring till ökningen kan var tydligare 

regler runt att inte flextid och komptimmar 

får användas vid sjukdom. 

  

  

 Antal olycksfall personal 
Lärandesektionen 

16 20 120 %   

Under kalenderåret 2014 har 14 tillbud och 

16 olycksfall för personal inom 
lärandesektionen samt två incidenter 

rapporterats. 

  

Under året har det identifierats två mönster i 

rapporteringen och det är halkolyckor för 

personalen kopplat till snö och is samt 

inomhus beroende på att golvbehandlingen 

misslyckats. 

  

  

  

  

 Antal tillbud Personal Lärandesektionen 
14 20 130 %  

 Antal olycksfall och tillbud barn och 
elever Lärandesektionen 

196 200 102 %  

 Antal anmärkningar vid arbetsmiljörond 
217 200 91,5 % Arbetsmiljöronder har genomförts för 

samtliga lärandesektionens verksamheter. 

Det totala antalet anmärkningar är 218 viket 

är på samma nivå som för 2013. Under året 

har fler anmärkningar noterats gällande 

ventilation och klimat. 

  

  

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Förskola 

Förskolorna bidrar i stor utstäckning till barnens utveckling och lärande genom sitt fokuserade arbete med att omsätta 

läroplanen till verksamhet. Vissa förskolor har kommit längre än andra men under läsåret har arbetet blivit tydligare  på 

samtliga våra förskolor.Förskolornas medvetna arbete med naturvetenskap, språk och matematik ger resultat.Trygget och 

trivsel ligger fortfarande på en mycket hög nivå.Vi har många flerspråkigabarn i förskolan som behöver både modersmålstöd 

och stöd i det svenska språket. 

Arbetet med att utveckla IKT i förskolan har pågått under året. 

Fritidshem 

I fritidshemmet ser vi i större utstäckning än tidigare att "samverkan" med skolan har ökat ex. inom matematik och språk och 

att fritidshemmets roll även i elevernas kunskapsutveckling har blivit tydligare.Andra frågor man jobbar aktivt med på 

fritidshemmen är elevinflytande och även med förståelsen att fritidsverksamheten är en plats för lärande. 

Förskoleklass 

Förskoleklassens arbete med målen i läroplanen blir också tydligare och verksamheten jobbar mer målfokusertat utifrån 

läroplanens kunskapsområden. 

Grundskola 
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Resultaten inom grundskolan varierar 

Åk 3 

•Bättre resultat i både svenska och matematik i ämnesproven 

Åk 6 

• 94-100 % av eleverna uppnår kravnivån i ämnesproven 

•100 % i biologi och geografi 

•Bättre meritvärden på samtliga skolor 

Åk 9 

•Bättre resultat i engelska och svenska i nationella ämnesproven. 

•90-99 % av eleverna får ett godkänt provbetyg i samtliga ämnesprov utom matematik (83 %) 

•Bättre meritvärden jämfört med läsåret 13/14 

•Stora skillnader mellan flickors och pojkars meritvärden och skillnaden har ökat 

•Behörigheten till gymnasiet är fortfarande låg (79,6 % är behöriga till yrkesprogram och har ökat något sedan 13/14) 

Gymnasiet 

•Det genomsnittliga slutbetyget har sjunkit 

•Behörigheten till högskolestudier har minskat i de högskoleförberedande programmen till 88 %. 

Grundsärskola/Träningsskola/Särvux 

Små trygga välfungerande verksamheter med hög trivsel.. 

Kulturskola 

Vi konstaterar att sektionens och våra egna konkretiserade verksamhetsmål klingar harmoniskt. Personalen är entusiastisk och 

full med idéer, elever stimuleras och entusiasmeras, trivs på kulturskolan och känner sig trygga. Vår utåtriktade verksamhet är 

stor och vi utökar samarbete som leder att fler kommer i kontakt med Kulturskolan. Detta är vi särskild nöjda med: 

Vi är överens med eleverna om hur vi når önskade mål, t ex vid repertoarplanering. Tydlig information till elever och målsman 

via en ny broschyr. Nästan alla förskolebarn har haft drama på schemat. Musikskolan har verkat för att flickor och pojkar fått 

lika stort utrymme och inflytande i verksamheten. Det finns elevrepresentant i Kulturskolans Vänkrets. 

Mindre nöjda med: Det är ett flertal mål som troligtvis inte kommer att uppfyllas. Avsaknad av personal vid expeditionen har 

försämrad kontakten utåt, kvaliteten på hemsidan och tillgängligheten. Personalen känner sig inte trygga med digitala verktyg 

och e-post hantering fungerar inte tillräckligt bra. Personalen har uttryck missnöje med den fysiska arbetsmiljön. 

Måttverktyg för att säkra att elever och besökarna trivs och hur många som besöker den öppna verksamheten. Vi får för få svar 

även om dessa är mycket positiva. 

Det är svårare att rekrytera elever för att bibehålla bredden i orkesterverksamheten. Det är svårt att göra schema, "större 

konkurrens med grundskolan". 

Avgiften till kulturskolan. Vi har fått fler och fler signaler från vårdnadshavare att avgiften gör kulturskolan diskriminerande. 

Ansökningar till kulturskolan har minskat bland de traditionella medverkande. Efter vårt arbete för en bättre integration och 

mångfald får vi ett större intresse men också vetskapen att de ekonomiska resurserna inte räcker för att delta på Kulturskolan. 

Verksamheten kan på ytan verka tillgänglig för alla i meningen att man inte aktivt utestänger någon. Däremot kan det finnas 

osynliga hinder som kommunikation, information och kulturella skillnader, som gör att alla inte kan delta på samma villkor. 

Det är inte självklart att hen, om hen inte tillhör normen, kan förvänta sig att bara kunna dyka upp på kulturskolan, teater eller 

konsert utan att först han haft en dialog med verksamheten. 

Bibliotek 

Biblioteket arbetar normalt efter kalenderår när det gäller statistik och läsårsvis när det gäller aktiviteter. Vi är nöjda med de 

resultat vi uppnått hittills i år utifrån de resurser som vi har att tillgå. Vi har en stor bredd och mångfald i såväl mediautbud 

som aktiviteter på biblioteket. 

Fritid 

Verksamhetens mål om trivsel och nöjdhet arbetar vi ständigt med, i år har vi satsat tid och kraft på att förbättra den fysiska 
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miljön och göra fritidsgårdarna mer attraktiva för alla men med fokus på tjejer. Besöksantalet varierar på de olika gårdarna men 

överlag så upplever fritidsledarna att det är en god stämning och ungdomarna kommer regelbundet och verkar trivas bra. Vi 

har satsat på tjejcafé på Grottan en kväll i veckan, men det har varit väldigt lite tjejer som har kommit trots satsningar på 

marknadsförening av olika slag. Övrig verksamhet som sker i samverkan med skolorna, tex tjejgrupper och lägerdagar har fått 

goda omdömen överlag. 

Våra verksamheter skall upplevas som trygga mötesplatser, och det är något vi ständigt har fokus på. En bra och stabil 

personalstyrka är en av de viktigaste faktorerna för att skapa trygghet på gården, vilket vi haft under de senaste året. 

När det gäller bredd, kvalitet och mångfald så har vi påbörjat arbetet med det utvidgade arbetssättet vilket innebär att 

ungdomarna skall vara delaktiga i allt som skall genomföras på gårdarna och i övrig ungdomsverksamhet. Det är en 

omställning för både personal och ungdomar i tänket kring planering och genomförande, men vi är på väg åt rätt håll. 

Vi har tyvärr inte fått in tillräckligt med utvärderingsenkäter från vårterminen från gårdarna för att kunna redovisa resultaten. 

Föreningsstöd 

Vi har i samverkan med SISU startat projektet "Utmärkt förening" som skall pågå i två år, och sedan efter utvärdering ingå som 

en del i vårt bidragssystem för föreningar med barn och ungdomsverksamhet. 

De föreningar som är med skall arbeta fram policys runt social miljö och värdegrund, jämställdhet och mångfald, mobbning och 

kränkningar, och alkohol, narkotika, dopning, tobak. Vi tror att det kommer att bidra till att barn och ungas trivsel och nöjdhet 

skall öka och vara på en hög nivå. I arbetet med föreningarna ingår att vi vill att de skall utvärdera sin verksamhet genom att 

köra enkätundersökningar regelbundet. 

  

Sammanfattande analys 

Förskola 

Förskolorna i kommunen bidrar till barnens utveckling och lärande och här ser vi ett mer systematiskt och fokuserat arbete än 

tidigare. Den utvecklingen ser vi på samtliga våra förskolor, men det finns också skillnader mellan och inom våra förskolor i 

hur långt man kommit i sitt arbeta med att mera systematiskt omsätta läroplanen till verksamhet.Vi har förskolor som kommit 

en bra bit  medan andra har mera att utveckla. Att kunna visa och dokumentera hur väl förskolan bidrar till  barnens utveckling 

är ett svårt arbete som kräver många pedagogiska samtal i personalgruppen och en tydlig pedagogisk ledning och en större del 

av förskolepersonalens planeringstid behöver vikas åt dessa strukturerade samttal med läroplanens uppdrag som 

utgångspunkt. Arbetet med Ikt har kommit en lite bit på vägen men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Pedagogerna 

behöver stöd i detta arbete.När det gäller modersmålsstödet så har det inte alltid fungerat tillfredställande. 

Ett mönster som blir tydligt är att goda resultat uppnås när förskolan haft fokus och tydliga mål. 

Förskoleklass 

Förskoleklassen är inte lika tydligt reglerad som andra skolformer, detta bidrar till att det finns ett stort tolkningsutrymme, som 

gör att likvärdighet och kvalitet blir lidande.Förskoleklassens planering behöver i större utsträckning utgå från läroplanen och 

läroplanens kunskapsområden. 

Fritidshem 

Den pedagogiska verksamheten i fritidshem är en viktig del av skolan för de yngre eleverna. I fritidshemmet ges erfarenheter 

av att bland annat hantera olika sociala situationer, träna språket och att lyssna och respektera varandra. Arbetet i 

fritidshemmet ska underlätta arbetet på den schemalagda delen av skoldagen och bidra till att eleverna når kunskapskraven. 

För att utvecklingen i fritidshemmen ska fortsätta behöver personal stöd och hjälp i arbetet.Som en utgångspunkt och stöd  för 

personalen vid planering av verksamheten följande frågor vara vägledande:På vilket sätt gynnar fritidshemmets verksamhet 

barns utveckling, lärande och välbefinnande? På vilket sätt bidrar fritidshemmets verksamhet till att uppfylla läroplanens mål 

om att fostra eleverna till demokratiska medborgare som har utvecklat de kunskaper som är nödvändiga i samhället? 

 

Skola 

Resultaten mellan pojkar och flickor är för stora framförallt i åk 8 och 9. 

Meritvärdena ligger generellt lågt men anmärkningsvärt lågt i åk 7 och 8. 

För elever i åk 9  med svensk bakgrund (80 %) av eleverna)är mertivärdet 218,9 (17 ämnen), Elever med utländsk bakgrund 

födda i Sverige( 7 % av elevernas) har meritvärde på 210 p. Elever med utländsk bakgrund födda utomlands (13 % av eleverna) 

har meritvärde på 145,3 p. 
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Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar också resultaten och meritvärdet för elever med föräldrar med förgymnasial eller 

gymnasial utbildning har meritvärde på 195,9 medan elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning har meritvärde på 

239,3 p. 

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag vilket innebär att skolans insatser ska kompensera elevernas socioekonomiska 

bakgrund och de utmaningar vi står inför är att lyckas med elever med sämre socioekonomiska .bakgrundsfaktorer och erbjuda 

en undervisning som klarar av att möta samtliga elever. 

Skillnaden mellan pojkarnas resultat och flickornas resultat varierar kraftigt mellan de olika ämnena. Flickornas resultat är 

bättre i alla ämnen utom musik! De ämnen med mer än 10 poängs skillnad mellan flickornas resultat och pojkarnas är:engelska, 

moderna språk (språkval), kemi, geografi, religionskunskap och samhällskunskap.Detta behöver utredas och analyseras mera 

noggrant. Varför är resultatskillnaderna mellan pojkar och flickor så stora i vissa ämnen och betydligt mindre i andra - det är ju 

samma elever det handlar om. Är viss undervisning bättre på att möta samtliga elever än annan undervisning? Vi behöver ta 

reda på vad är det i undervisningen som fungerar bra i de ämnen med små resultatskillnader för att låta detta inspirera 

undervisningen i de ämnen med stora resultatskillnader. 

90-99 % av eleverna får ett godkänt provbetyg i samtliga ämnesprov utom matematik (83 %) i åk 9 

Korrelationen mellan resultaten på nationella prov och betyg i ämnet behöver utredas vidare. Framförallt i engelska där en stor 

del av eleverna får sämre betyg än vad provbetyget visar.Detta mönster går igen i samtliga årskurser där nationella prov 

genomförs och störst är skillnaderna hos pojkarna. Skillnaden i engelska är markant större än i de andra ämnena som prövas i 

de nationella ämnesproven. 

Resultaten i svenska som andraspråk ligger lägre än något annat ämne."Skolpersonalens kompetens är betydelsefull för ett 

framgångsrikt mottagande. Alla lärare behöver kunskaper i språkutvecklande arbetssätt och särskilt behövs lärare med 

kompetens i andraspråksinlärning. Hur verksamheten organiseras kring de nyanlända är också viktigt. Skolans personal 

behöver samverka kring mottagandet och det behöver exempelvis finnas bra möjligheter för studiehandledare på modersmålet 

att träffa undervisande lärare för planeringen skull."( Skolverkets lägesbedömning 2015) 

Meritvärdena ligger generellt lågt men anmärkningsvärt lågt i åk 7, 8 och 9. Här måste vi fundera på om det kvalititativa 

betygssystemet används enligt intentionen, samtidigt som vi behöver få mer kunskap om hur kunskapsbedömningen går till 

och hur kopplingen mellan kunskapskraven och betygssättningen ser ut. En annan fråga vi behöver ställa oss är varför 

elevernas resultat sjunker när de kommer till åk 7. De elever som läsåret 14/15 gick i årskurs 7 hade 171p i meritvärde ( fl 183,9 

och po 160) Samma elever hade året innan när de gick ur åk 6 var meritvärdet 210 p ( fl. 220,7 och po 201)! En försämring på  39 

meritpoäng totalt. 

Det mönster som också blir tydligt när vi studerar resultaten för pojkar och flickor  över tid. Från att i åk 6 haft "relativt höga" 

meritvärden så sjunjer resultaten rejält (se ovan!)för både flickor och pojkar i åk 7. Det som händer i åk 8 och 9 är att flickornas 

resultat stegvis ökar medan pojkarnas resultat förblir låga. 

"Elevers framgång bygger på en kombination av individuell ansträngning och ledning av välutbildade, engagerade lärare som 

löpande anpassar sin undervisning till den nivå där eleverna befinner sig i sitt lärande. Det gäller att stimulera elevers 

motivation med utgångspunkt i att de flesta elever tycker att skolan är värdefull. Undervisningen måste vara utformad så att 

alla elever, oavsett elevgruppers sammansättning, upplever att lärarna tror på deras förmåga. Skolan behöver i många fall höja 

förväntningarna på elevers prestationer och utveckla lärmiljöer som motiverar och möter alla elever." ( Skolverkets 

lägesbedömning 2015) 

En av de viktigaste faktorerna för elevernas måluppfyllelse i skolan är utbildade lärare. Vi behöver höja behörighetsgraden i 

samtliga ämnen så att vi skapar optimala förutsättningar för eleverna att lyckas i skolan. Vi har speciellt låg behörighet inom åk 

7-9, där endast 59,1% av lärarna har lärarlegitimation och därav behörighet i de ämnen de undervisar i.De ämnen med lägst 

behörighet är:svenska som andraspråk(12,5%), musik (33,3%), slöjd(50%), hem- och konsumentkunskap(25%), biologi(40%) 

samt bild(46,4%). 

Kulturskola 

Utifrån våra resurser åstadkommer vi mycket. Vi uppfattar att vi har en god kvalitet på vår verksamhet. Vi har behöriga lärare 

som ger mycket av sig själva i sitt arbete med barnen och vi får mycket positiv respons på vårt arbete. 

Vi har tydliga mål och arbetar alltid utifrån aktuella visioner, politiska som sektionens. 

Vi har en mycket stor utåtriktad verksamhet, är navet i stora delar av Tranemo kommuns kulturliv och samarbetar med det fria 

kulturlivet. 

I frågan om lika möjlighet konstaterar vi att det finns mer att göra. Vår omvärldsbild förändras med vårt ökade samarbete. 

Genom träffar med olika grupper ser vi att inte alla har idag möjlighet att delta i verksamheten. 

Det försämrade resultaten i frågor om tillgänglighet och bemötande kan delvis förklaras med att förutsättningar försämrades 
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med att vi inte hade en assistent läsåret 2014-15. 

Fritid 

Fritidsgårdarna är välbesökta och vi upplever att det finns ett större behov av öppethållande än vad som finns resurser till. 

Fritidsgården Grottan i Tranemo har öppet 2 kvällar för alla, men det är till 98% killar som besöker gården och en stor andel är 

nyanlända ungdomar. Om vi fick möjlighet att öppet 4 kvällar i veckan så skulle det sannorlikt vara 20-40 besökare per kväll. 

Övriga gårdar har en mer jämn fördelning mellan killar och tjejer och även när det gäller etnicitet. Gårdarna är viktiga öppna 

mötesplatser för ungdomar och kanske speciellt för unga som av olika anledningar inte är föreningsaktiva. När det gäller övrig 

verksamhet som tjejgrupper, lägerdagar samt föräldrarstöd där vi samverkar med skolor och annan verksamhet så tror vi att 

den är en viktig del för att bidra till ungas hälsa. 

Föreningsstöd 

Föreningarna hade möjlighet att gå med from våren 2015, 3 föreningar anmälde sig, men fick senare skjuta upp starten. 

Höstterminen 2015 har vi 5 föreningar som har anmält sig och har tänkt påbörja processen. I projektplanen hade vi satt som mål 

att ha 10 föreningar första året, men vi inser att det inte kommer att lyckas utan att det blir en förskjutning med ett halvår. 

  

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Förskola 

Arbetet med att systematiskt planera och följa upp förskolans kvalitet behöver fortsätta och att detta i större utstäckning 

behöver ligga till grund för verksamhetens planering. Förskolan behöver också utveckla dokumentationen kring hur väl 

förskolans verksamhet bidrar till barnens utveckling och lärande. Detta arbete har inletts och behöver intensifieras.Olika former 

för bedömning har blivit en allt större del av vardagen för personal i förskolan och skolan. Den målstyrda organisationen ställer 

allt större krav på dokumentation, utvärdering och bedömning av barn och elevers kunskaper och förmågor.Lärandet sker via 

språket och i takt med ett större antal barn med ett annat förstaspråk än svenska kräver det mer utvecklat modersmålstöd och 

språkligt stöd även för barnen i förskolan. 

Språkstödet behöver också utvecklas och hitta andra former i förskolan och vi behöver bli bättre på att inkludera 

modersmålslärana i vår verksamhet. Arbetet med att utveckla IKT och pedagogisk dokumentation behöver fortsätta. 

Förskoleklass 

Förskoleklassens uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Vi 

behöver ökad kunskap om och förståelse för förskoleklassens uppdrag, innehåll och kvalitetsutveckling med utgångspunkt i 

skollag och läroplan.En förutsättning för att detta ska bli möjligt är att lärare i förskoleklassen känner till innehållet i både 

förskolans och grundskolans läroplaner. För att underlätta den förståelsen behöver personal och ledning i förskoleklassen hjälp 

och stöd med att tolka läroplanen.Modersmålsstödet behöver också utvecklas. 

Fritidshem 

Arbetet i fritidshemmet underlättar ofta arbetet på den schemalagda delen av skoldagen och bidrar till att eleverna når 

kunskapskraven men detta arbetet med samverkan runt elevernas kunskapsutveckling behöver fortsätta. 

Skola 

Vi har svårt att nå pojkarna i framförallt åk 6-9 samt gymnasiet och vi behöver i större utsträckning anpassa/utveckla 

undervisningen så att den i högre utstäckning når samtliga elever. 

Vi behöver  mera grundligt jobba med vad som ligger till grund för bedömningar och betygsättning och hur de görs och på 

vilket sätt de påverkar undervisningen samt analysera orsakerna till varför elevernas resultat sjunker så drastiskt i åk 7 och vad 

det får för effekt på elevernas motivation och lust att lära.Samtliga elever måste få möta en undervisning där de får möjlighet att 

uppnå samtliga betyggsteg. 

Lärandet sker via språket och i takt med ett större antal elever med ett annat förstaspråk än svenska kräver det mer 

studiehandledning och utvecklat modersmålstöd och språkligt stöd i samtliga teoretiska ämnen.Här behöver vi också göra en 

översyn över hur vår organistion kring nyanländas lärande påverkar måluppfyllelsen. Detta är lämpligt att genomföra inför de 

nya lagändringar som träder i kraft 2016. 

De flesta av dessa åtgärder ryms inom ramen för nedanstående gemensamma utvecklingsområden  och kommer att bidra till 

högre måluppfyllelse. 

- Information- och kommunikationsteknik (IKT) 

- Utvecklad elevhälsa 

- Matematiklyftet 

- Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inklusive nyanländas lärande 
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En av förutsättningarna för högre måluppfyllelse är att vi har legitimerade och behöriga lärare i samtliga ämnen och årskurser. 

Det kartläggning som gjorts över behörighet behöver ligga till grund för åtgärder som leder till högre behörighetsgrad i 

samtltiga ämnen och årskurser. 

Grundsärskola 

Verksamheten behöver utveckla sin uppföljning och analys av elevernas resultat och då speciellt hur  de integrerade 

särskoleeleverna lyckas och hur ser deras resultat ut. 

Förutsättningar 

Huvudmannen ska utveckla arbetet med resurstilldelning så hänsyn tas till gruppers sammansättning och storlek. Förskolan 

och skolan behöver riktlinjer från huvudmannen som en gemensam grund att utgå ifrån gällande barngrupper storlek och 

klasstorlekar. Från detta bör sedan hänsyn tas till de förutsättningar som råder på enheten. Inom detta ryms även uppföljning 

av modersmål och studiehandledning. 

Barn och elever i behov av stöd 

Beslut och utredningar som ligger till grund för åtgärdsprogram kommer att följas upp av huvudmannen. Även frånvaron är 

tänkt att se på närmare för att se på avvikelser och effekter. Den nya Elevhälsoplanen 2014-2018 har varit i bruk under läsåret 

och implementeringen fortgår. 

Kulturskola 

Kulturskolan arbetar på olika sätt och i olika grad med att öka delaktighet, angelägenhetsgrad och tillgång för så många 

människor som möjligt. Men det är fortfarande många i Tranemo kommun som upplever att de inte har den tillgång till utbud 

och utövande inom kulturens område på det sätt de skulle önska eller uppfattar sig ha rätt till. 

Hur kan vi tillsammans kunna komma närmare om allas rätt till kultur? Hur kan vi uppnå ett mer inkluderande kulturliv? Vad 

skulle vi behöva göra då? Vad skulle göra skillnad? Pratar vi om alla människor när vi pratar integration? 

Lyfta frågan om avgiften till kulturskolan. Diskutera framtiden och hur vi kan organisera verksamheten för att ge alla möjlighet 

till deltagande. 

Fortbildning i gruppdynamik, digitala verktyg, HBTQ. 

Kvalitetssäkra arbetsmiljöarbetet. 

Kan vi fortsätta samarbetet med Röda Korset angående Internationella klassens fortsättning med Grundkurs? 

Samarbete med mottagningen av ensamkommande barn. 

Inleda samarbete med integrationssamordnaren i kommunen. 

Fortsatt samarbete med LSS 

Fortsätta med information och mötesplats såsom Öppet Hus, Föräldramöten och ett antal föreställningar för ökat kontakt med 

medborgarna. 

Diskutera framtidens kulturskola. 

Bibliotek 

Vi vill utveckla vår dialog med kommuninvånana inför framtiden. Vi vill också utveckla arbetet med att nå de prioriterade 

grupper som bibliotekslagen lyfter fram. Vi vill synliggöra biblioteket som resurs för alla kommunens invånare. 

Fritid 

Vi har en till stora delar ny personalstyrka på fritidsgårdarna så fokus kommer att ligga på att skapa trygghet och att jobba med 

delaktighet på gårdarna. 

Vi kommer att satsa på fortbildning i utvidgande arbetssätt, HBTQ, jämställdhet under året. 

Vi kommer att satsa på att få igång någon form av gårdsråd/stormöte på varje gård för att diskutera utveckling av våra gårdar. 

Vi fortsätter satsningen på tjejcafé i Tranemo. Vi kommer att starta upp caféverksamhet i samverkan med Omsorgen för LSS en 

gång i månaden till att börja med. 

Föreningsstöd 

Vi kommer att satsa på att få med minst 10 föreningar i "Utmärkt förening" under den kommande 12 månaders perioden. Vi 

tror att det är en framkomlig väg för att jobba med kvalitetssäkring/utveckling av föreningar med barn och 

ungdomsverksamhet. 


