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1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 

1.1.1 Se tidigare redovisningar 
 

2 Underlag och rutiner för att ta fram 
kvalitetsredovisningen 

2.1.1 Se tidigare redovisningar 

3 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt 
föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa 
som genomförts för att förbättra verksamheten. 

Se helhetsbedömning 

 
 



 

6 

4 Förutsättningar 

 

4.1 Elever 

 
 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Antalet elever totalt (VUX och SFI) 108 132 147 151 

Antalet elever vuxenutbildningen 40 56 86 78 

Antalet elever omräknat till 
heltidsstuderande på vuxenutbildningen 

  56,3 551 

Antalet kursdeltagare på 
vuxenutbildningen 

68 76  Ht-10 2202 

Vt-11 2453 

Antalet elever totalt på SFI   70 734 

Antalet elever omräknat till 
heltidsstuderande på SFI 

  Ht-09 65 

Vt-10 88 

 

 

Antalet kursdeltagare på SFI     

Antal elever med annat modersmål än 
svenska på vuxenutbildningen (ej SFI) 

  31 26 

Antal elever med annat modersmål än 
svenska som får modersmålstöd i 
vuxenutbildningen 

  1  

Kommentar/analys: 1-3  I dessa siffror (10/11) är även distanseleverna (NTI) medräknade. Dock inte det vi 

köper av andra kommuner. 4 Samtliga räknas som heltidsstuderande 

 

4.2 Personal 

 
 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Antalet lärare (heltidstjänster) per 100   5,5 5,3 
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elever (VUX och SFI) 

Antalet lärare (heltidstjänster) per 100 
elever på VUX 

  5,4 5,4 

Antalet lärare (heltidstjänster) per 100 
elever på SFI 

  5,0 4,0 

Antalet i skolan verksam personal 
(heltidstjänster) per 100 elever (VUX och 
SFI) 

  - - 

Antalet i skolan verksam personal 
(heltidstjänster) per 100 elever på 
vuxenutbildningen 

  - - 

Antalet i skolan verksam personal 
(heltidstjänster) per 100 elever på SFI 

  - - 

Andel lärare med pedagogisk 
högskoleutbildning avsedd för den 
undervisning de i huvudsak bedriver på 
VUX 

  97 % 97% 

Andel lärare med pedagogisk 
högskoleutbildning avsedd för den 
undervisning de i huvudsak bedriver på 
SFI 

  57 % 57% 

Antalet anställda per skolledare totalt 
VUX och SFI 

  - - 

Antal elever per studie- och 
yrkesvägledare på VUX 

  - - 

Antal elever per studie- och 
yrkesvägledare på SFI 

  - - 

- Uppgiften går inte att redovisa då verksamheten är gemensam för hela område gymnasium. Det är 

svårt att särskilja hur mycket personalresurs som specifikt sysslar med vux resp gy. 

 

Kommentar/analys: 

Se gymnasiets redovisning 
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4.3 Ekonomiska resurser 

 
Kostnad per elev (exkl. lokalkostnader) 2007 2008 2009 2010 

Vuxenutbildningen 65 608 92 800 
(44 800) 

82 667 41040/478815 

SFI 20 200 
(30 600) 

25 200 
(36 300) 

34 501 217486 

 
Resultat: 

Analys: 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 
 

4.4 Materiella resurser 
 

Undervisningsdatorer 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Antalet datorer för elevbruk  18 20 32 32 

Antalet elever per undervisningsdator 3,8 4,65 4,6 4,7 

Kommentar/analys:  

Ingen förändring jämfört med tidigare år. Fler vux-elever efterfrågar tillgång till bärbara datorer. För att 

avhjälpa behoven försöker vi schemalägga vissa pass i datorsal. 

 
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: 
      
 
  
                                                             
5 Grund vux/Gymnasial vux 
6 SCB, Nyckeltal för kommunernas SFI 

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 

      

Våra lokaler är säkra och i gott skick        

Skolans elever och personal kan utnyttja skolans utomhusmiljö       

Elever och lärare har tillgång till aktuella läromedel        

Elever och lärare har tillgång till fungerande datorer        

Skolbiblioteket används som en pedagogisk resurs        

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

      

- Redovisas under gymnasiet 

 
 

5 Arbetet i verksamheten 

 

5.1 Normer och värden 
Övergripande mål ur bildningsplanen 

Alla studerande blir sedda och respekterade.(redovisas årligen) 

Alla studerande känner trygghet, tillit och trivsel. .(redovisas årligen) 

 

 

5.1.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
 

Åtgärder/ insatser för att nå målet (kortfattad beskrivning) Om ni har fler mål så redovisas varje 
mål för sig: 

      

 

Resultat: 
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Analys och bedömning av måluppfyllelse (Nådde vi målet? Varför? Varför inte? Orsaker? 
Samband?): 

      
 
Åtgärder för fortsatt utveckling: 

a/ För verksamheten inom SFI och särvux finns nu plan mot kränkande behandling. 

b/ Rektorn skall se till att det tillräcklig utsträckning på skolan bedrivs ett målinriktat arbete för att 
förebygga kränkande behandling. 

Vi upprätta årlig plan för kränkande behandling och en likabehandlingsplan. Implementering i 
verksamheten i samverkan med SFI-personal, studerande samt i förekommande fall personal ifrån 
Individ och familjeförvaltningen. Den tidigare ”muntliga” utvärderingen med de studerande kring 
”trivsel” är nu formaliserade så att det kan redovisas och analyseras mer tillfredsställande. Därmed 
ges också ett bättre underlag till förbättringsåtgärder. 

Vi skall nu ha bättre rutiner kring den struktur som redan finns men som inte varit ”samlad” under 
ett enhetligt dokument/plan. Ökad medvetenhet hos de studerande kring likabehandlingsfrågorna 
samt ett bra underlag för pedagogiken i verksamheten. 

 
 

5.1.2 Uppföljning av ”Likabehandlingsplanen” 

(Fungerar planen som ett verktyg för att förebygga och förhindra 
diskriminering eller annan kränkande behandlig?) 

 
Resultat: 

Likabehandlingsplan har tagits fram för både vuxenutbildningen och SFI. Den sjösätts läsåret 11/12 
och utvärderas på samma sätt som gymnasiet beskriver i sin utvecklingsplan. 

Analys: 

 

Åtgärder för fortsatt utveckling: 

 

5.1.3 Värdera enligt BRUKskalan  
( se sid.2) 

 
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 
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Vi i personalen ingriper vid förekomst av kränkande behandling  och tar 
ansvar för åtgärder och uppföljning av sådana fall  

      

Vi i skolan respekterar andras egenvärde       

Ingen i skolan anser att de utsätts för kränkningar       

- Se gymnasiets redovisning 

5.2 Utveckling och lärande 
Övergripande mål ur bildningsplanen 

Alla elever får den hjälp de behöver.(redovisas 2009 och 2011) 

Alla elever möts på rätt nivå och efter sina förutsättningar.(redovisas 2010) 

Eleverna upplever att bedömning och betygsättning är likvärdig.(redovisas 2009 och 2011) 

5.2.1 Våra egna nedbrutna och konkretiserade mål för 10/11: 
 

 
Resultat och åtgärder för fortsatt utveckling: 

Vi planerar att fortsätta sambedömningen på kurs D och även kurs B och C. 

 NP på SFI finns sen en tid i digital form. Det kräver dock fortfarande andra terminaler och 
resurser än de vi har idag på SFI. 

Resultaten från NP proven i samtliga kurser överensstämmer i stort med de nedan angivna 
kursbetygen. 

Antal slutbetyg läsåret 2010/11, kurs SFI 3072, SFI  3073 och SFI 3074 

            

 

Komvux 

 

Så här ska vi följa upp och utvärdera om målet är nått eller ej: 

Genom att följa upp nationella provresultat och jämföra med betygen dels intern, regionalt och 
nationellt. 

Ansvarig för uppföljning och utvärdering är: 

Samtliga lärare följer upp resultat från sina elever/klasser. 

Antal satta slutbetyg 
kurs B

antal G antal VG Antal slutbetyg kurs 
C

antal G antal VG Antal slutbetyg  kurs  
D

antal G antal VG

28 24 4 12 9 3 16 11 5

IG G VG MVG

KAG NP EN 2

KAG slutbetyg EN 2

KAG NP SV 2

KAG SLUTBETYG SV 1 1
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Analysen görs arbetslagsvis och skolvis 

 

Uppföljning och utvärdering med analys skall göras i: 

Juni och augusti samt i förekommande fall på andra tider på SFI efter genomförda Nationella 
prov. 

Resultaten skall vi redovisas i systematiskt kvalitetsarbete för läsåret 2011/2012  

 
 

5.3 Kunskaper – Utbildningsresultat 

5.3.1 Resultat i de nationella proven och betyg 
Se också kapitel ovan 

Rektorn vidtar ytterligare åtgärder för att säkerställa att alla studerande ges möjligheter att nå 
målen. Vuxenutbildningen i Tranemo kommun behöver ytterligare utveckla rutiner för att följa 
upp orsakerna till varför de studerande avbryter sina studier. 
 
  

 
 

Så här ska vi följa upp och utvärdera om målet är nått eller ej: 

 Resultat från de nationella proven samt betyg 

 

Ansvarig för uppföljning och utvärdering är: 

Samtliga lärare följer upp resultat från sina elever/klasser. 

Analysen görs arbetslagsvis och skolvis 

 

Uppföljning och utvärdering med analys skall göras i : 

Juni - augusti beroende på bl.a. när de nationella proven genomförs. 

Resultaten skall vi redovisas i systematiskt kvalitetsarbete för läsåret 2011/2012  

 

5.3.2 I vilken utsträckning de studerande har en ändamålsenlig studieplan 
Resultat: 

Individuella studieplaner har arbetats om och formaliserats. Dessa följs upp av SYV och rektor. 
Rutiner för att samtliga elever skall ha och har en studieplan har utarbetats och därmed har målet 
nåtts.  
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5.4 Delaktighet, ansvar och inflytande 
Övergripande mål ur bildningsplanen 
Alla elever känner sig viktiga och betydelsefulla.(redovisas årligen) 

 
VUX 

Studerandekonferenser genomförs på Vux kontinuerligt med ett studeranderåd för att fånga 
upp frågor som rör elevernas studier men också organisationen kring det. 

Enskilda studieplaner utarbetas för varje elev enligt Skolverkets anvisningar. 

Då grupperna är små är interaktion och dialog mellan lärare och elev ett naturligt inslag i 
undervisningen. 

SFI 

Klassråd samt planering med undervisande lärare är de främsta arenorna för elevernas 
inflytande och delaktighet. 

Så här ska vi följa upp och utvärdera om målet är nått eller ej: 

VUX 

Kvalitetsenkät genomförs årligen med eleverna och frågorna/svaren diskuteras både i 
Studeranderådet och skolledning/kollegiet. 

Ansvarig för uppföljning och utvärdering är: 

Samtliga lärare följer upp resultat från sina elever/klasser. 

Analysen görs arbetslagsvis och skolvis 

Uppföljning och utvärdering med analys skall göras i: 

Enkäter genomförs i mars-april med påföljande utvärdering och analys. 

Resultaten skall vi redovisas i systematiskt kvalitetsarbete för läsåret 2011/2012  

5.4.1 Självvärdering enligt BRUK.  
För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK     

Värdera enligt BRUKskalan ( se sid. 2) 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 

      

Elevernas självkänsla och självförtroende ökar genom studierna, samt att de får 
insikt om sina starka och svaga sidor 

      

Eleverna tar ett allt större ansvar för sitt lärande       

- Se gymnasiets redovisning 
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5.5 Samverkan 
Övergripande mål ur bildningsplanen 
All verksamhet utgår från ett helhetsperspektiv, där samverkan utgår från elevens bästa.(redovisas 

2011) 

 
Åtgärder/ insatser för att nå målet: 

Samma samverkan som för gymnasiet men större tyngdpunkt på samverkan med Sociala 
myndigheter och arbetsförmedlingen. 

Så här ska vi följa upp och utvärdera om målet är nått eller ej: 

Samma som gymnasiet 

Ansvarig för uppföljning och utvärdering är: 

Samma som gymnasiet 

Uppföljning och utvärdering med analys skall göras i : 

Sker löpande under verksamhetsåret 

Resultaten skall vi redovisas i systematiskt kvalitetsarbete för läsåret 2011/2012  

 
 

5.5.1 Självvärdering enligt BRUK.  
(För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK) 

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

De studerande är informerade om olika val och studiemöjligheter       

De studerande kan kombinera studierna med förvärvsarbete eller 
annan verksamhet 

      

Det finns en samverkan med andra myndigheter och organisationer       

Det finns former för samverkan mellan näringsliv och skola       

- Se gymnasiets redovisning 

 

 

5.6 Bedömning och betygsättning 
 



 

15 

5.6.1 Redovisning av arbetet med kvalitetssäkring av bedömning och 
betygsättning. 

Åtgärder/ insatser för att nå målet: 

Rektorn skall arbeta för att såväl utbildning som betygssättning är likvärdig inom verksamheten. 

Åtgärd 

Utveckla samarbete med närliggande vuxenutbildning. Samverkan har redan inletts och utvecklas 
med bl.a. Ulricehamn och 3 kompetensutvecklingsdagar är avsatta under läsåret 11/12 för all 
vuxenutbildning. Träffar planeras till både hösten och våren där lärare kan samverka med 
varandra kring bedömning och betygsättning. 

Vi förväntas nå en högre rättssäkerhet för de studerande och en större trygghet hos lärarna samt 
utveckling av undervisning. 

Så här ska vi följa upp och utvärdera om målet är nått eller ej: 

Att samverkan genomförs avseende de bestämda träffarna samt att det dokumenterats och 
används för förbättringsåtgärder. Detta sker i samband med analys och redovisning av resultat och 
förslag till nya åtgärder. Lärarna utför och rektor följer upp. 

 

Ansvarig för uppföljning och utvärdering är: 

Rektor organiserar och möjliggör samverkan 

Uppföljning och utvärdering med analys skall göras i : 

Sista gemensamma GKU dag är 13 mars och utvärderas under april månad. 

Resultaten skall vi redovisas i systematiskt kvalitetsarbete för läsåret 2011/2012  
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5.6.2 Självvärdering enligt BRUK.  
För en mer omfattande bedömning hänvisas till BRUK 

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

Det finns en lärarsamverkan kring kunskapsmål och bedömningar med syfte att göra 
likvärdiga och rättvisa bedömningar . 

      

- Se gymnasiets redovisning 

 
 

6 Redovisning av kompetensutvecklingsinsatser 

Se gymnasiets redovisning 
 

7 Helhetsbedömning 

SFI 

Personaltätheten är av yttersta vikt i nuläget för att säkerställa en hög måluppfyllelse i samtliga 
grupper från alfagrupp till kurs D. Fortsatt behov av kompetent personal i läs och skrivinlärning, 
liksom att möta eleverna inför sina fortsatta gymnasiestudier föreligger. Vilket är en förutsättning 
för en gynnsam språkutveckling för samtliga elever inför läsåret 2011/12. 

Några elever står nu i begrepp att ansöka om SFI bonus och några slutsatser gällande bonusens 
verkningar är ännu för tidiga dra. Ett oklart läge kvarstår för våra nyanlända flyktingar med den 
nya lagstiftningen och dess effekter.  

VUX 

Läsåret har präglats av mycket arbete eftersom eleverna har olika studiebakgrund och olika 
språkkunskaper. Många elever är engagerade och motiverade för sina studier. Omsättningen av 
elever har varit relativt hög detta har berott på att en del avslutat kurser för att läsa vidare, elever 
har fått arbete och några har avbrutit studier på egen begäran.  

Det är en svårighet då eleven/elever kommer in i klassen på olika datum under terminen De 
hamnar mitt i ett studiesammanhang som är mer eller mindre okänt för dem. Intresset för 
omvårdnadsutbildningen har varit stort och till vårterminen startade en stor utökad grupp i vår 
egen regi. Till det har många elever läst vårdkurser på distans. 
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Åtgärder för fortsatt utveckling: 

SFI 

Med hänsyn till alfagruppens storlek behövs ett större klassrum än det lilla grupprum som just nu 
används. Materialet som används tar mycket plats och undervisningen är väldigt individuell. Detta 
gör att materialet måste finnas tillgänglig i rummet.  

Fortsatt arbete med föräldrastöd. Vi tänker oss en föräldragrupp på SFI där vi bjuder in 
föräldrastödsgrupper från kommunen som kan informera och stödja samt diskutera vanliga frågor 
och behov.  

Fortsatt samverkan med det omkringliggande samhället för att öka integrationen ytterligare vid 
sidan av SFI undervisningen.   

Vi har sett en ökning i försvinnande av material på SFI. Det är allt från pennor till böcker via 
stickor. Till nästa läsår ska tillsynen skärpas och allt ska märkas.  

Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt förgående kvalitetsredovisning och särskild 
betoning läggs på redan tidigare angivna åtgärder: 

- Ta fram en likabehandlingsplan för SFI  

Vi har arbetat fram en likabehandlingsplan för SFI. Vi har även skrivit en på lätt svenska som vi 
planerar att gå igenom med eleverna vid varje terminstart. För att tydliggöra svåra ord som 
kränkningar och mobbing ska vi i personalen göra ett rollspel för eleverna.  

- Ta fram ordningsregler 

Ordningsregler på SFI finns nu och är uppsatta i samtliga klassrum. Dessa gås även igenom vid 
inskrivning av nya elever.  

Fortsatt arbete med värdegrunden har bedrivits kontinuerligt i undervisningen. De slitningar som 
fanns förra året har nu minskat betydligt och stämningen på SFI är trygg och bra.  

- Öka motivation och trivsel    

Diskutera regelbundet hur vi kan öka trivseln på SFI. Fortsatt arbete med att stärka självförtroendet 
hos eleverna samt att hjälpa dem att lära sig att ta eget ansvar för studierna.   

VUX 

Skolan skall arbeta för en tätare samverkan mellan gruvlärarna, detta för att gynna elevernas 
lärandesituation. Ett steg är gemensamma temadagar samt mer uppsökande verksamhet ute i 
samhället. Tillsammans utforma en utvärdering för att direkt kunna ta tillvara elevernas 
synpunkter för dagen och hur deras lärande har stimulerats genom temadagen/studiebesöket. För 
att kunna genomföra större teman behövs en ekonomisk resurs. Samarbete och kontakt med CSN-
ansvarig och studievägledare har varit bra detta år. Eleverna har fått kontakt och svar på sina 
frågor när de behövt detta. Kontakten med studeranderådet har inte varit lika aktivt. 
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