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Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

Elever Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 Läsåret 13/14 

Antal elever totalt 1544 1635  

Därav elever i förskoleklass 140 133  

Andel elever med annat 

modersmål än svenska 

302 114  

Antal elever särskolan 21   

    

Personal 

Personal Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 Läsåret 13/14 

Antal pedagogisk personal per 

100 elever exkl. fskl 
9,12 13,84  

Antal pedagogisk personal per 

100 elever i förskoleklass 

10,21 8,96  

Andel lärare med 

lärarbehörighet 

86,71 55,80  

Andel utbildade förskollärare i 

förskolan 

80 (avser tillsvidareanställd 

personal) 

96,43  

Antal pedagogisk personal i 

fritidshemmet 

20,90   

Antal personal inom elevhälsan 

Antal personal inom elevhälsan Läsåret 15/16 
Antal elever/personalgrupp inom 
elevhälsan 

Studie- och yrkesvägledare 2,00 766 

Specialpedagoger 11,00 (till viss del även talpedagog) 1536 

Skolsköterskor 2,67 1536 

Skolläkare (Tjänsten köps in efter behov) 1536 

Skolkuratorer 3,84 1536 

Skolpsykologer (Tjänsten köps in efter behov) 1536 

Talpedagoger 0,00 (kombinationstjänst specialpedagog) 1536 

Personalstatistik per ämne 

Ämne 
Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 15/16 

Därav med behörighet 
för ämne och nivå 

(andel) 

Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 14/15 

Därav med behörighet 

läsåret 14/15 

Bild 24 79,3% 28 46,4% 

Biologi 35 77,1% 5 40,0% 

Engelska 43 74,4% 46 73,9% 

Fysik 33 66,7% 6 83,3% 

Hem- och 

konsumentkunskap 

6 50,0% 8 25,0% 

Idrott och hälsa 20 65,0% 19 63,2% 

Kemi 34 73,5% 5 40,0% 

Matematik 57 91,2% 61 88,5% 

Musik 12 33,3% 15 33,3% 

Naturorienterande ämnen   30 81,3% 

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 

Historia, 

Religionskunskap, 

42 100% 48 72,9% 
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Ämne 
Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 15/16 

Därav med behörighet 

för ämne och nivå 
(andel) 

Tjänstgörande lärare 

totalt läsåret 14/15 

Därav med behörighet 

läsåret 14/15 

Samhällskunskap) 

Slöjd 10 50,0% 10 50,0% 

Svenska 56 87,5% 69 81,2% 

Svenska som andraspråk 5 40,0% 8 12,5% 

Teknik 18 72,2% 19 63,2% 

Lärare 1-3 47 76,6% 52 73,1% 

Lärare 4-6 42 78,4% 52 78,8% 

Lärare 7-9 33 71,1% 44 59,1% 

Den totala behörigheten är 79,3% (20160205) (källa:Siris) 

Ekonomi 

Ekonomi Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 Läsåret 13/14 

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader    

Förskoleklass 84422 49172  

Åk 1-6 118358 68068  

åk 7-9 89655 82249  

Grundsärskolan 288476 270368  

Gymnasium 91241 95683  

Undervisningskostnad/undervisningstimma 771   

Teknisk gruppstorlek    

Gymnasiet    

Förskolan 

Förskolan Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 Läsåret 13/14 

Antal inskrivna barn/årsarbetare 

i förskolan (planerad) 
5,23 5,41  

Antalet barn per personal 

(faktisk närvaro) 

4,34 4,45  

Antalet tillsynstimmar /barn och 

vecka 

28,27 29,34  

Kostnad per tillsynstimma 76,51 84,30  

    

Fritidshem 

Fritidshem Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 Läsåret 13/14 

Antal barn/årsarbetare 13,17 17,39  

Antalet tillsynstimmar/barn och 

vecka 

16,27 15,10  

Kostnad per tillsynstimma 51,74 57,12  
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Sammanfattning - förutsättningar 

Förutsättningar fritidsverksamheten 

Personal,besökare och deltagare 

Antalet 

personal/besökare/deltagare 
2016 2015 2014 2013 

Antalet personal 7 6   

Antalet personal omräknat till 

heltidsstjänster 

4,4 3,84   

Besökare totalt på 

fritidsgårdarna 

1456 3124   

Grimsås 1 kväll/v 85 263   

Länghem 1 kväll/v 144 326   

Limmared 2 kvällar/v 434 796   

Tranemo åk 7-, 3 kvällar/v 565 1448   

Tranemo åk 4-6, 1 kväll/v 228 291   

Antalet deltagare under 

lovaktiviteter 

    

Aktiviteter  

 2016 2015 2014 

Antalet aktiviteter under lov 4 3  

    

    

    

Sammanfattning förutsättningar 

Förutsättningar kulturskolan 

Elever och personal  

Elever och personal 2016 2015 

Andel lärare med lärarbehörighet för den 

undervisning de bedriver inom kulturskolan 

12 samt 2 teaterlärare  

Antal elever/lärare   

Antalet elever totalt betalande 309 totalt 860  

Antalet musikelever 244  

Antalet drama elever 257  

Antalet danselever bet. 23 dans i skolan 160  

Antalet konstelever 25  

Antalet teaterelever 17  

Sammanfattning - förutsättningar 

Förutsättningar bibliotek 

Förutsättningar 

Statistik 2016 2015 

Antal årsverken/årsarbetskrafter 

bibliotekarier och 

dokumentalister/informatiker 

4,18 4,18 
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Statistik 2016 2015 

Antal årsverken/årsarbetskrafter 

biblioteksassistenter och lärarbibliotekarier 

2,25 2,25 

Antalet årsverken/årsarbetskrafter övrig 

personal 

0,5 0,5 

Totalt antal årsarbetskrafter 6,93 6,93 

Antalet fysiska besök på bibliotekets 

bemannade serviceställen 

 44896 

Totala antal aktiva låntagare  2999 

Antalet  bemannade utlåningsställen 1 1 

Antal övriga utlåningsställen  23 

Antalet bokbusshållplatser  86 

Öppet antal dagar under kalenderåret  278 

Öppet antal timmar per vecka 46 46 

Varav antal timmar per vecka som är efter 
kl.18.00 eller på lördagar och söndagar 

7  

Antal lån/invånare   

Totalt antal utlån   

Antalet besökare   

Sammanfattning - förutsättningar 

Lärandesektionens resultat 

Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 5. Hur stor andel av 
de som erbjudits plats 

inom 

förskoleverksamheten 

har fått plats på önskat 

placeringsdatum? 

57% minst 65% 87,69%  

 6. Hur lång är 
väntetiden (dagar) för de 

som inte fått plats för sitt 

barn inom 

förskoleverksamheten på 

önskat placeringsdatum? 

51 dgr högst 23 dgr -21,74%  

 Andel elever som 
uppger att "Lärarna i min 

skola hjälper mig i 
skolarbetet om jag 

behöver det" 

    

 11. Hur många barn 

per personal är det i 
kommunens förskolor? 

(Både planerad och 

faktiskt.) 

5,8 barn högst 5,4 barn 92,59%  

 Antalet boklån för 
barn- och ungdomar 0-17 

år 

   En ökning med 348 

  

  

 Antal 
deltagartillfällen i 

föreningar/invånare i 

åldern 7-20 år 

   En ökning med 10338 

  

  

 Andel barn i 
bidragsberättigade 

föreningar (upp till 20 år) 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever (7-16 
år) som deltar i musik- 

eller kulturskola. 

    

 Andel utlandsfödda 
(7-16 År) som deltar i 

kulturskolan 

    

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

kommuninvånare. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Kultur och Fritid bra. 

Förskolan kö. 

Analys 

Förskolan fullbelagd. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utbyggnad pågår. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som 
anger att "skolarbetet 

gör mig så nyfiken att jag 

får lust att lära mig mer" 

69 % 90 % 76,67 % Resultatet är marginellt 

bättre än tidigare, men 

detta är en av de stora 

utmaningarna i skolan, 
att skapa motivation och 

intresse för studier hos 

eleverna. 

  

  

  

  

 Hur många barn är 
det i kommunens 

förskolor - både planerad 

och faktisk (KKIK-mått 

11) 

5,4 % 5,4 % 100 % Resultatet har försämrats 

när det gäller planerad 

resurs från 5,4 till 5,8. 

Vid mätningar gjorda 
under en 

tvåveckorsperiod var det 

4,0 barn/personal 

närvarande. Skillnaden 

mellan planerad resurs 

och "verkligheten" just 

under denna mätperiod 

var 1,8 barn/personal 

  

  

  

  

 Hur stor andel av de 
som erbjudits plats inom 

förskoleverksamheten 

har fått plats på önskat 

placeringsdatum (KKIK-

mått 5) 

86 % 67 % 128,36 % Andelen som erbjudits 

plats har minskat från 86 

till 57 procentenheter 

  

  

  

  

 Hur lång är 
väntetiden (dagar) för 

dem som inte fått plats 

för sitt barn inom 

förskoleverksamheten på 
önskat placeringsdatum 

45 21 -14,29 % Väntetiden har ökat från 

45 till 51 dagar. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

(KKIK-mått 6) 

 Andel elever i åk 3, 5 
och 8 som anser att 

"Lärarna i min skola 

hjälper mig i skolarbetet 

om jag behöver det". 

93 % 100 % 93 % Resultatet är marginellt 

något sämre än 

föregående år (93 % mot 

94 %) 

  

  

  

  

 1. Hur stor andel av 
medborgarna som 

skickar in en enkel fråga 

via e-post får svar inom 
två arbetsdagar? 

100 % 100 % 100 %  

Sektionens resultatmål: 
Kunskapsresultaten ska förbättras 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

57% av måtten är delvis eller helt uppfyllda (47% är röda, 30% gula och 23% gröna) 

Resultaten i gymnasieskolan är överlag bättre än tidigare, medan grundskolans resultat är något sämre än tidigare. 

  

  

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 3 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 
svenska. 

74 % 100 % 74 % Andelen elever som 

uppnår kunskapskraven 

har minskat med fyra 
procentenheter till 74 %. 

Ämnesprovet består av 

åtta olika delprov och 

bäst lyckades eleverna 

med en muntlig 

gruppuppgift. Det som 

var svårast för eleverna 

att uppnå var delproven 

om att skriva faktatext 
samt stavning och 

interpunktion. 

En av orsakerna till det 

låga resultatet är 

pojkarnas måluppfyllelse 

och då speciellt på 

Tranängskolan åk 3 där 

endast 33 % av pojkarna 

fick godkänt på samtliga 

delprov. 

  

  

  

  

 Andelen elever i åk 3 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

svenska som andraspråk. 

   Detta resultat ingår från 

läsåret15/16 i svenska 

och det är svårt att få 

fram någon tillförlitligt 

sammanfattande 

resultatet. 

Det vi kan konstatera när 
vi ser de enskilda 

skolrnas resultat, så 

varierar det kraftigt från 

att inga elever uppnår 

kunskapskraven till att 

samtliga elever uppnår 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

kraven. 

En stor bidragande orsak 

till skolornas skiftande 

resultat är att flera av 

eleverna har varit väldigt 

kort tid i Sverige och då 

är det inte realistiskt att 

på den korta tiden uppnå 
de krav som ställs. 

Antalet elever som 

undervisas i svenska som 

andraspråk varierar 

ocksp kraftigt mellan 

skolorna. 

  

  

  

  

 Andelen elever i åk 3 
som uppnår 

kunskapskraven i de 
nationella ämnesproven i 

matematik. 

73 % 100 % 73 % Andelen elever som 
uppnår klarar godkänt på 

samtliga delprov har ökat 

med sju procentenheter 

till 73 %. Resultaten 

mellan kommunens olika 

skolor skiljer sig markant 

åt. Bäst resultat har 

eleverna i Dalstorp och 

Länghem. 

  

  

  

  

 Andel elever i åk 3 
som uppnått 

kunskapskraven utifrån 

den undervisning som 

bedrivits. 

82 % 100 % 82 % Resultatet är något 

bättre än föregående 

läsår (82% av eleverna 

har uppnått 

kunskapskraven) 

Resultatet har förbättrats 

från 79 % till 82 % av 

eleverna som uppnår 
kunskapskraven i åk 3. 

Av 135 elever så har 111 

uppnått kunskapskraven. 

Det innebär att 24 elever 

inte uppnått målen gör 

åk 3! 

  

  

  

 Andelen elever i åk 6 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 
svenska. 

95,9 % 100 % 95,9 % Resultatet har marginellt 

försämrats med en 
procentenhet till 96 %. 

Vid flera av våra skolor 

klarar samtliga elever 

godkänt provbetyg. 

  

  

  

  

 Andelen elever i åk 6 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

svenska som andraspråk. 

71,4 % 100 % 71,4 % Resultatet har sjunkit 

från 79 % till 71,4%. 

Det är endast 24 elever 
som gjort ämnesprovet,. 

På Tranängskolan är det 

endast en av tolv elever 

som klarar godkänt på 

samtliga deltprov. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 6 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

matematik. 

90,8 % 100 % 90,8 % Resultatet har sjunkit 

med fyra procentenheter 

till 91 %. 

På Tranängskolan f-6 är 

det 8 elever av 47 (17%) 

som inte klarar godkänt. 

  

  

  

  

  

 Andelen elever i åk 6 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

engelska. 

97,5 % 100 % 97,5 % Nästan samtliga elever 

(97,5%) klarar godkänt 

provbetyg. 

  

  

  

  

 Andel elever som 
minst uppnår betyget E i 

årskurs 6 i samtliga 

ämnen. 

70,2 % 90 % 78 % Andel elever som uppnår 

minst betyget E har 

minskat från 88,1 till 
70,2 % 

Resultatet för samtliga 

elever 

exklusivenyinvandrade 

elever och elever med 

okänd bakgrund är 81,7 

% 

 Genomsnittligt 
meritvärde i åk 6 

206,3 230 89,7 %   

Det genomsnittliga 

mertivärdet i åk 6 har 

sjunkit med 17,9 poäng ( 
från 224,2 till 206,3). En 

av de största orsakerna 

till minskningen beror till 

stor del på att 

meritvärdet i 

Limmaredskolan har 

sjunkit drastiskt sedan 

föregående läsår med 65 

poäng! Även 
Dalstorskolans 

meritvärde har sjunkit 

med 22,2 poäng. 

Flickornas meritvärde är 

218,6 och är en stor 

minskning mot 

föregående år med 17,2 

poäng och skillnaderna 

mellan pojkarnas och 

flickornas resultat har 
ökat till 23,4 p. 

Högst meritvärde har 

flickorna i Länghem med 

254,1 p och lägst 

meritvärde har pojkarna i 

Grimsås med 155 p. 

Resultaten för eleverna 

exklusive nyinvandrade 

elever samt elever med 
okänd bakgrund ligger på 

en betydligt högre nivå. 

  

  

  

  

 Andel elever med 
minst betyget E i åk 7 i 

samtliga ämnen 

67,6 % 90 % 75,11 % Andelen elever med 

minst betyget E i 

samtliga ämnen har ökat 

från 60,8 till 67,6 % 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

  

 Andel elever med 
minst betyget E i åk 8 i 

samtliga ämnen 

54,3 % 90 % 60,33 % Andelen elever som 

uppnått minst betyget E i 

samtliga ämnen har 

minskat från 58,9 till 

54,3% 

  

  

  

  

 Genomsnittligt 
meritvärde i åk 9 

205,8 220 93,55 %   

Meritvärdet har ökat med 

7,5 p till 205,8 p. 

Flickornas resultat har 

minskat från 227,4 till 

217,5 medan pojkarnas 

resultat förbättrats till 

194,2 (från 180,6). 

Skillnaden mellan 

pojkarnas och flickornas 

resultat har minskat till 
23,3 mot tidigare 46,8p 

Meritvärdet för elever 

med svensk bakgrund är 

220,1 p och för elever 

med utländsk bakgrund, 

födda utomlands är 

meritvärdet 137,9 p. 

Meritvärdet för elever 

med föräldrar som har 
eftergymnasial utbildning 

är 223 p medan resultat 

för elever med föräldrar 

med förgymnasial eller 

gymnasial utbildning är 

204,6 p 

Resultatet för elever med 

svensk bakgrund är 

220,1 p. För elever med 

utländskbakgrund, födda 
utomlands är meritvärdet 

137,9 p 

  

  

  

  

 Andel utan godkända 
betyg i ett, flera eller alla 

ämnen i årskurs 9 

33,5 % 10 % -135 % Andel elever utan 

godkända betyg i ett eller 

flera ämnen har ökat 

något från 32,3 till 33,5 

% 

  

  

  

  

 Andel som är 
behöriga till 

gymnasieskolans 

nationella program 

78,1 % 100 % 78,1 %   

Andelen behöriga till ett 

nationellt 

gymnasieprogram har 

minskat med 1,5 

procentenheter (från 

79,6 till 78,1). 

Andel behöriga till EHS 

72,3%, ES 76,1%, NT 

72,9 % och 

Yrkesprogram 78,1% 

  

  

  

 Andel elever som 
fått minst betyget E i 

73 % 75 % 97,33 % Resultatet är klart bättre 

i år. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

samtliga kurser som 

ingår i studieplanen i 

gymnasieskolan 

Den fortbildningsinsats 

om betyg och bedömning 

som pågått är sannolikt 

en av orsakerna till 

resultatet. Ett aktivt 

samarbete mellan EHG 

och undervisande lärare 

har pågått och funnit sin 
struktur. 

  

  

 Andelen elever i åk 9 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

svenska 

94,6 % 100 % 94,6 %   

Andelen elever med 

godkänt provbetyg har 

minskat till 94,6 % mot 

tidigare 97,8% 

Ämnesprovet består av 

tre delar där eleverna 

lyckades bäst med delen 
"Tala" där 97 % klarade 

kunskapskraven. delen 

om "Skriva" lyckades 

endast 80 % av eleverna 

att få godkänt, 

  

  

  

  

 Andelen elever i åk 9 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 
svenska som andraspråk 

46,2 % 100 % 46,2 % Andel elver som får 

godkänt provbetyg i SVA 
är 46,2% (6 av 13 

elever) 

  

  

  

  

 Andelen elever i åk 9 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

matematik 

87,3 % 100 % 87,3 %   

Andelen elever med 

godkänt provbetyg i 

matematik har ökat till 

87,3 % mot tidigare 
83%. 

  

  

  

  

 Andelen elever i åk 9 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

engelska 

91,3 % 100 % 91,3 %   

Andelen elever med 

godkänt provbetyg i 

engelska har minskat 

från 99 till 91,3% 

  

  

  

  

 Andelen elever i åk 9 
som uppnår 

kunskapskraven i de 

nationella ämnesproven i 

NO 

80,4 % 100 % 80,4 % Andelen elever med 

godkänt provbetyg har 

minskat till 80,4% (mot 

89,5%). Årets prov var i 

biologi. 

  

  

  

  

 Andelen elever i åk 9 
som uppnår 

kunskapskraven i de 
nationella ämnesproven i 

82,9 % 100 % 82,9 % Andelen elever med 
godkänt provbetyg har 

minskat från 94,9 till 

82,9 % 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

SO   

  

  

 Andel elever med 
minst betyget E i åk 9 i 

samtliga ämnen 

66,5 % 100 % 66,5 % Andelen elever med 

minst betyget E har 

minskat fråm 67,7% till 

66,5% 

  

  

  

  

 Andel elever som 

uppnått grundläggande 
behörighet till universitet 

och högskola inom 3 år. 

67 % 90 % 74,44 % Andel elever som har 

grundläggande 

behörighet är väsentligt 

fler än tidigare år. 

Analys  

Andelen elever som söker 

Yrkesprogram sjunker 

stadigt alltsedan GY11-

reformen. Alltfler elever 

väljer 
högskoleförberedande 

program som uppfattas 

som "yrkesinriktade" t ex 

teknikprogrammet och 

ekonomiprogrammet. 

Denna tendens gäller 

nationellt och är inte 

specifikt för Tranemo 

gymnasium. Det finns 
därför skäl att anta att 

fler yrkeselever - förutom 

yrkesexamen -

 eftersträvar behörighet 

för högskolan som en 

framtida möjlighet till 

utbildningsval eller byte 

av karriärväg. De 

stödresurser som skolan 

erbjuder som fångar upp 
elever med svårigheter i 

enstaka kurser tror vi 

medverkar till lyckade 

resultat. 

 Genomsnittligt 
betygsvärde i samtliga 

elevers slutbetyg i 

gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen. 

14,8 14 105,71 % Resultatet är betydligt 

bättre än tidigare år 

(14,8 mot 12,64) 

Ett aktivt och medvetet 

arbete vad gäller 

elevstödet har gett goda 

resultat. Det kurativa 
arbetet med elevstöd -

 coaching - har fått fler 

elever med 

motiivationssvackor att 

slutföra studierna. 

Specialpedagogen har 

aktivt bidragit till insatser 

för enskilda elever och 

som pedagogiskt stöd för 
lärare. 

Övriga kommentarer: 

Betygsmedelvärdet för 

flickor vad gäller de 

gymnasiegemensamma 

ämnen är 15,2 för 

pojkarna 14,3. 

Differansen är jämförbar 

med föreghående år. 

  

  

  

 Andel 
avgångar/avbrott i 

gymnasieskolan, 

3,2 % 5 % 136 % Jämförelse saknas från 

föregående år. 

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

vuxenutbildningen och 

SFI. 

Från gymnasiets åk 3 

avbröt 5 elever sina 

studier. Orsaken var att 

några fått arbete eller 

skulle välja annan 

skolform. 

Inga avbrott av 

komvuxelever är 
rapporterade 

 Andelen elever som 
fullföljer 

gymnasieutbildningen i 
Tranemo gymnasieskola 

inom 3 år 

86 % 90 % 95,56 %   

Resultatet är väsentligt 

bättre än föregående år. 

Fyra från IMI erbjuds ett 

fjärde år. 

Analys 

Insatser i form av utökad 

stödundervisning och 

insatser från EHG i form 

av studiesocialt stöd har 
varit lyckosam. En större 

medvetenhet om lärarens 

uppdrag att anpassa sin 

undervisning bidrar till en 

bättre måluppfyllelse. 

 Andel elever som 
fullföljt 

gymnasieutbildningen 

inom 4 år 

100 % 100 % 100 % Resultatet 

överensstämmer med 

föregående år. 

 Andelen elever som 
fått gymnasieexamen 

88 % 100 % 88 % Resultatet är bättre i år. 

Analys 

Förklaringen till att 

enskilda elever inte fått 

sin gymnasieexamen 

kräver en individuell 
analys. Varje elev som 

avviker påverkar 

procentvärdet väsentligt. 

 Andel elever på 
yrkesprogram som fått 

yrkesexamen 

73 % 100 % 73 % Resultatet är något 

bättre än föregående år. 

Analys 

Resultatet stödjer den 

förbättring av 

meritvärdet för 

avgångseleverna och 

orsakerna i förbättringen 
hänger samman med att 

tid och 

specialpedagogiskt 

studiestöd utökats. Den 

fortbildningsinsats som 

pågått i skolan om 

kollegialt lärande vid t ex 

formativ bedömning är 

sannolikt en av 
orsakerna. Dessa 

insatser till trots kan vi 

inte vara nöjda med 

resultatet. 

Kommentar: 

Andelen elever med 

sociala svårigheter och 

ofta med 

neuropsykiatriska 

diagnoser har ökat. De 
flesta av dessa går det 

individuella programmet 

som IMYRK- eller IMPRO- 

elever, dvs med 

bristfälliga studieresultat 

redan från grundskolan. 

Trots omfattande 

anpassningar i 

undervisningen och i 
studieplanen för denna 

grupp går en allt större 

grupp elever med denna 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

problematik endast med 

studiebevis. 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse 

I förskolan är måluppfyllelse 73,3% (av totalt 121 mått är 41 delvis uppfyllda och 73 helt uppfyllda). 

I fritidshemmet är måluppfyllelsen 70,8% (av totalt 60 mått är 17 delvis uppfyllda och 34 helt uppfyllda). 

Analys 

Detta målet handlar om förskolans och fritidshemmens kärnverksamhet (att stimulera och bidra till varje barns utveckling och 

lärande). 

De olika förskolorna jobbar här med olika läroplansmål såsom att utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt 

sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. Andra exempel 

är att barnen ska utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och se samband 

mellan begreppen. 

I fritidshemmen innebär detta målet att utveckla elevernas förmåga inom språk och kommunikation, skapande och estetiska 

uttrycksformer, natur och samhälle, lekar, fysiska aktiviteter. 

En av orsakerna till den relativt goda måluppfyllelsen är att framför allt förskolorna har utvecklat sitt systematiska 

kvalitetsarbete, vilket bl.a. har medfört strukturerade pedagogiska planeringar utifrån läroplansmålen och barnens behov. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Förskolorna fortsätter sitt påbörjade arbete med den pedagogisk dokumentationen så att varje barns utveckling ligger till grund 

för förskolans planering och uppföljning. 

Fritidshemmen har fått ett förtydligat uppdrag från Skolverket, vilket bl.a. inneburit nya styrdokument. Den satsningen som 

kommunen gör för att stärka fritidsverksamheten behöver fortsätta. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till 
barn i skolan som uppger 

att "Personalen har höga 

förväntningar på mitt 

barn. 

86 % 100 % 86 % Marginellt något sämre 

86 % mot tidigare 87% 

  

  

 Andel föräldrar till 
barn i förskolan som 

uppger att "Personalen 

tror på mitt barns 
förmåga" 

89 % 100 % 89 % Resultatet är något 

sämre än tidigare (89% 
mot 93%) 

  

  

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

lärande 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

IKT-satsningen löper enligt plan. 

Analys 

Viss riktningsförändring tagen i F-6. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utbyggnad med Google apps for education (GAFE). 
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Sektionens resultatmål: 
Alla barn/elever ska få det stöd de behöver för att nå målen i läroplanen.(Utvecklad elevhälsa  ) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Överlag god. 

Analys 

Förstärkningar har gjorts och Elevhälsan har prioriterats. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatt arbete enligt Elevhälsoplanens intentioner. 

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". 

93 % 100 % 93 % Resultatet är marginellt 

något sämre än 

föregående år (93 % mot 
94 %) 

  

  

  

  

 Andel föräldrar till 
barn i skolan som uppger 

att "Mitt barn får den 

hjälp i skolan det 

behöver i skolarbetet 

82 % 100 % 82 % Resultatet är lika som 

föregående år (82 %) 

  

  

 Andel elever/barn 
som får det stöd de 

behöver 

80 % 100 % 80 % 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: 
Utveckla undervisningen i matematik via matematiklyftet 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Måluppfyllelsen för utbildningsinsatsen är god. Elevernas resultat återstår att se om det blivit någon effekt. 

Analys 

Matematiklyftet har upplevts positivt av alla deltagare och avslutas i år. Sista läsåret har samtliga genomfört en IKT-modul. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Implementera den nya didaktiska kunskapen i undervisningen och fortsätta det kollegiala lärandet. 
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Sektionens resultatmål: 
Utveckla ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Enheterna har kommit olika långt. Ett omtag togs i frågan då det ordnades en kompetensutvecklingsdag 7 mars för all personal 

från förskola upp till gymnasiet. 

Analys 

Rektors/Förskolechefs prioritering, lokala engagemanget och medarbetarnas förkunskaper har haft stor betydelse. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Mer styrdokument och stödmaterial från Skolverket har kommit 2016. Detta tillsammans med en plan för Tranemo kommun 

kommer att säkra upp arbetet. 

Sektionens resultatmål: 
Förstelärarna ska bidra till utveckling av skolan 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Totalt sett har förstelärarnas arbete upplevts värdefullt. Effekterna genomslaget på elevernas resultat är svårt att se i ett så här 

tidigt skede. 

Analys 

Uppdragen behöver breddas och handla mer om hållbart och kollegiallt lärande. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Försteläraruppdragen blir permanenta. Alla tjänster söks om och uppdragen formuleras för att bära över tid. 

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 delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Marginella förändringar överlag höga resultat dock en märkbar försämring i förskolan. 

Ambitionsnivån är hög då målvärdena är satta till 100 %. Trots resultat på 93- 94 % är målet inte fullt uppfyllt. 

Analys 

Hög beläggning i förskolan.  Tillgången för barn med 15 timmars placering och den förändring som gjordes temporärt vid 

årskiftet har lett till ett missnöje. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utbyggnad och rekrytering. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 
3, 5 och 8 i grundskolan 

samt elever i Tranemo 
gymnasieskola som trivs 

93 % 100 % 93 % Marginellt sämre än 
tidigare (93% mot 

94%) 

  

  

 Andel föräldrar till 
barn i skolan som uppger 

att "Mitt barn trivs i 

skolan" 

94 % 100 % 94 % Marginellt bättre 

resultat (94% mot 

93%) 

  

  



Lärandesektion, Kvalitetsanalys 15/16 18(36) 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till 
barn i förskolan som 

uppger att "Mitt barn 

trivs i förskolan" 

97 % 100 % 97 % Resultatet är 

marginellt lägre än 

tidigare (97% mot 

98%) 

  

  

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

verksamheten inom kultur och fritid. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Marginella förändringar. Överlag höga resultat, dock en märkbar försämring i förskolan. 

Ambitionsnivån är hög då målvärdena är satta till 100%. Trots resultat på 94-95% är målet inte fullt uppfyllt. 

Analys 

Hög beläggning i förskolan. Tillgången för barn med 15 timmars placering och den förändring som gjordes temporärt vid 

årsskiftet har lett till ett missnöje. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utbyggnad och rekrytering. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 
3, 5 och 8 i grundskolan 

samt elever på Tranemo 
gymnasieskola som 

känner sig trygga i 

skolan. 

94 % 100 % 94 % Resultatet är lika som 
tidigare. 

  

  

 Andel föräldrar som 
uppger att "Mitt barn 

känner sig trygg i skolan" 

94 % 100 % 94 % Något sämre resultat 

(94% mot 95%) 

  

  

 Andel föräldrar till 
barn i förskolan som 

uppger att "Mitt barn 

känner sig trygg i 

förskolan" 

95 % 100 % 95 % Resultatet är något 

sämre än tidigare 

(95% mot 98%) 

  

  

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

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Kultur och Fritid har ett mycket högt "nöjdhetsindex" och fyller en viktig funktion här. Skolan börjar också bli allt bättre på att 

möta "alla". 

Analys 

Kultur och Fritid har blivit bättre på att målstyra sin verksamhet. Skolan har utvecklat elevhälsan. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Att fortsätta påbörjat arbete med det som nämns ovan i analysen. 
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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 delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Blandat resultat KKIK. Överlag goda resultat elev-, föräldra-, deltagarenkäter etc. 

Analys 

Litet kansli belastade chefer och administratörer. Tillgängligheten kan bitvis vara svår. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Försöka skapa rimligare förutsättningar för chefer och kansli. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till 
barn i skolan som uppger 

att "Jag får god 

information om mitt 

barns utveckling och 
lärande" 

81 % 100 % 81 % Resultatet är 

marginellt sämre 

(81% mot 82%) 

  

  

 Andel föräldrar i 
förskolan som uppger att 

"Dialogen mellan 
föräldrar och personal är 

bra 

88 % 100 % 88 % Sämre resultat än 
tidigare. 

  

  

  

  

 Andel elever i åk 3,5 
och 8 i samt gymnasiet 

som uppger att "Mina 

lärare förväntar sig att 

jag ska nå 

kunskapskraven i alla 

ämnen". 

   Sämre resultat än 

förra året. 

  

  

  

  

Sektionens resultatmål: 
Öka tillgängligheten till handläggare per telefon. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Blandat resultat KKIK. Överlag goda resultat elev-, föräldra-, deltagarenkäter etc. 

Analys 

Litet kansli belastade chefer och administratörer. Tillgängligheten kan bitvis vara svår. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Försöka skapa rimligare förutsättningar för chefer och kansli. 

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) 

75 % 39 % 192,31 % Resultatet för 

grundskolan ( 83) och 

förskolan (67) har 

förbättrats 

  

  

  

  



Lärandesektion, Kvalitetsanalys 15/16 20(36) 

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

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Blandat resultat KKIK. Överlag goda resultat elev-, föräldra-, deltagarenkäter etc. 

Analys 

Litet kansli belastade chefer och administratörer. Tillgängligheten kan bitvis vara svår. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Försöka skapa rimligare förutsättningar för chefer och kansli. 

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) 

94 % 92 % 102,17 % Resultatet för 

lärandesektion är 100 % 

, det är 4 procentenheter 
högre än kommunens 

totala resultat. 

  

  

Sektionens resultatmål: 
Bemötandet ska vara på en hög nivå. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Blandat resultat KKIK. Överlag goda resultat elev-, föräldra-, deltagarenkäter etc. 

Analys 

Litet kansli belastade chefer och administratörer. Tillgängligheten kan bitvis vara svår. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Försöka skapa rimligare förutsättningar för chefer och kansli. 

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) 

100 % 88 % 113,64 % Resultatet är förbättrat 

från 75 till 100 %. Både 

förskola, grundskola och 

kultur och fritid har ett 

hundraprocentigt 

resultat. 

  

  

Inflytande/delaktighet 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 13. Hur god är 
kommunens 

webbinformation till 

medborgarna? 

74% minst 80% 92,5%  
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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 

Måluppfyllelse  

Överlag goda resultat. 

Analys 

Ambitionsnivån är hög då målvärdena är satta till 100%, 

En viss tillbakagång förskolan (15-timmars). 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utbyggnad och rekrytering av personal till förskolan. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 
3, 5 och 8 samt 

gymnasiet som anser att 

"Lärarna i min skola tar 

hänsyn till elevernas 

åsikter". 

86 % 100 % 86 % Bättre resultat än 

tidigare 

  

  

  

  

 Andelen elever i åk 
3, 5 och 8 samt 

gymnasiet som svarar att 
"Jag vet vad jag ska 

kunna för att nå målen i 

de olika ämnena". 

78 % 100 % 78 % Sämre resultat än 
tidigare. 

  

  

  

 Andelen elever i åk 
3, 5 och 8 samt 

gymnasiet som anger att 

" Jag får veta hur det går 

för mig i skolarbetet". 

79 % 100 % 79 % Sämre resultat än 

tidigare. 

  

  

  

  

 Hur god är 
kommunens 

webinformation inom 

"Förskola, grundskola, 

gymnasieskola samt 
ideell sektion, kultur och 

fritid" till medborgarna? 

(KKIK mått 13) 

71,5 % 80 % 89,38 % Resultatet är ganska 

oförändrat. Förskola 67, 

Grundskola 75, 
Gymnasium 63 och Ideel 

sektor och kultur och 

fritid 81 

  

  

Ekonomi 

Sektionens resultatmål: 
Sektionens resurser skall användas på ett effektivt sätt 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Sett rent till effektivitet har Tranemo kommun för många små enheter därav ligger de totala kostnaderna högt i jämförelse med 

riket. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 22. Kostnad för de 
elever som inte fullföljer 

ett gymnasieprogram 

18,5 kr högst 25,8 kr 128,29%  

 20 B. Hur effektiva 
är kommunens 

grundskolor i förhållande 

till övriga kommuner? 

1 204 högst 1 059 86,31%  
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 20. Kostnad per 
betygspoäng 

407 kpb högst 375 kpb 91,47%  

 16. Vad är 

kostnaden för ett 
inskrivet barn i 

förskolan? 

108 kr högst 131 kr 117,56%  

Övriga mål enligt lagkrav 

Sektionens resultatmål: 
Utveckla ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Här har vi kommit igång bra och har ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete nu. 

Analys 

Är framtagen får 15/16 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Finns i handlingsplabn för 16/17 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Totalindex 
    

 Index "Allmän 

trivsel" 

    

 Index "Arbetsglädje" 
    

 Index "Stimulans i 
arbetet" 

    

 Andel verksamheter 
som har rutiner för samb. 

100 % 100 % 100 % Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Resultatet är bättrre. 

Samtliga verksamheter 
har nu rutiner för både  

arbetsmiljörond och för 

rapportering av olycksfall 

och tillbud 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Kontrollfrågor till 

verksamheterna har 

säkerställt att det finns 

rutiner inom samtliga 

verksamheter. 

Övriga kommentarer: 

Kvartalsuppföljning med 

kontrollfrågor till 

skoldaministratörer och 
ansvariga arbetsledare 

(Grundsär, Kultur, Fritid 

och bibliotek) påminner 

verksamheterna om 

rutinerna. 

 Antal anställda per 
chef lärandesektionen 

totalt 

28,1 30 106,33 % Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Resultatet har förbättrats 

och är det bästa sedan 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

mätningarna startade 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Det finns nu 16 

chefstjänster mot tidigare 

14. Organsiationen har 

utökats med en tjänst på 

gymnasiet samt en tjänst 

inom verksamheten i 

Limmared. 

  

  

Övriga kommentarer: 

 Antal anställda per 
chef skola och förskola 

32,6 35 106,86 % Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Resultat har förbättrats 

och är det bästa sedan 

mätningarna startade. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad
e resultatet?) 

Det finns nu 16 

chefstjänster mot tidigare 

14. Organsiationen har 

utökats med en tjänst på 

gymnasiet samt en tjänst 

inom verksamheten i 

Limmared. 

  

  

  

Övriga kommentarer: 

 Antal anställda per 
chef kultur och fritid 

8 25 168 % Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Antalet medarbetare 

är detsamma som 

föegående år. 

  

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Lärandesektionens 
chefers samlade flexsaldo 

(snitt) 

39 70 144,29 % Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Flexsaldot har minskat. 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

En orsak kan var att 

organisationen har 

utökats och också att det 
under våren funnits 4 st 

chefer som varit 

tillförordnade på 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

visstidsanställningar 

samt en nytillträdd 

rektor. Sannolikt 

påverkar detta då de inte 

byggt upp ett så stort 

saldo. 

  

Övriga kommentarer: 

 Arbetsmiljötempen 
Chefer 

 7  Är resultatet 

sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet har förbättrats 

jämfört med mätningen i 

december 2015. 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 
förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

En faktor som kan givit 

ett förbättrat resultat är 

att antalet chefer har 

ökat och därmed har 

antalet medarbetare per 

chef minskat. Detta 

borde påverka 

arbetsbelastningen och 
detta kan då påverka hur 

man mår. 

Vid mättilffället fanns 

också 4 st chefer på 

visstidsförordnanden 

samt en nytillträdd chef. 

Detta är en hög andel av 

gruppen som inte arbetat 

så länge i verksamheten. 
Eftersom det 

genomsnittliga flexsaldot 

är lägre än tidigare, 

vilket snnolikt beror av 

att dessa chefer inte 

hunnit ackumulera så 

mycket tid, ett så kan 

detta också då vara en 

förklaring till den lägre 

upplevda 
arbetsbelastningen och 

ett förbättrat mående. 

Övriga kommentarer: 

 Frisktal 
Lärandesektionen 

3,96 % 4 % 101 % Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Resultatet är måttet för 

kalenderåret 2015 

Ett lägre resultat jämfört 

med 2014. 

Analys (Vad är de 
troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Samma trend som 

kommunen i helhet med 

högre sjuktal. 

  

Övriga kommentarer: 

 Antal olycksfall 
personal 
Lärandesektionen 

12 20 140 % Är resultatet 
sämre/bättre än 

föregående år? 

Utfallet lägre än 

föregående år och 

samma som läsåret 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

2013/2014 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Svårt att se mönster i 

variationen. 

Kan ses som ett gott 

resultat men det kan 

också finnas ett 

mörkertal som då 

förklaras med att 

rutinerna är dåligt 

förankrade. 

Rapporter kommer från 
samtliga verksamheter. 

  

Övriga kommentarer: 

 Antal tillbud Personal 
Lärandesektionen 

17 20 115 % Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Små variationer mellan 

läsåren. 

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake
rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Kan ses som ett gott 

resultat men det kan 

också finnas ett 

mörkertal som då 

förklaras med att 

rutinerna är dåligt 
förankrade. 

Rapporter kommer från 

samtliga verksamheter. 

  

  

Övriga kommentarer: 

 Antal olycksfall och 
tillbud barn och elever 

Lärandesektionen 

166 200 117 % Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Resultatet är bättre än 

2014-2015 och på 
samma nivå som 2013-

2014 

  

Analys (Vad är de 

troliga 

förklaringarna/orsake

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet?) 

Svårt att se mönster i 
variationerna. Samtliga 

enheter redovisar 

olycksfall och tillbud. 

Övriga kommentarer: 

 Antal anmärkningar 
vid arbetsmiljörond 

218 200 91 % Är resultatet 

sämre/bättre än 

föregående år? 

Totala antalet 

anmärkningar har ökat 

något jämfört med som 

2014. Ökning 5% 

  

Vad är de troliga 

förklaringarna/orsake
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

rna till det 

förbättrade/försämrad

e resultatet? 

Svårt att se samband , 

men för någon enhet har 

behov av inre underhåll 

ökat och Grimsåsskolan 

står inför en renovering. 

  

Övriga kommentarer: 

Antalet anmärkningar 

borde minska eftersom 

andela verksamheter 

som är nyrenoverade och 

nybyggda har ökat. 

Samtidigt har kunskapen 

om hur systemet med 

systematikt 
arbetsmiljöarbete ökat 

och därmed finns det ett 

tydligare initament till att 

få med allt som behöver 

åtgärdas. Detta kan 

innebära en ökning av 

antalet anmärkningar. 

Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Sammanfattning av Skolinpektionens regelbundna tillsyn 2016 

Skolinspektionen genomförde våren 2016 sin regelbundna tillsyn. De enheter som föll ut för tillsyn enligt Skolinspektionens 

urvalsmodell var Grimsåsskolan och Tranängskolan 7-9. Huvudmannen och Grundsärskolan i alla kommuner får under 

Skolinspektionens nuvarande tillsynsprinciper tillsyn på alla områden. 

 Grimsåsskolan hade inte några föreläggande alls utan var grönmarkerade på samtliga sex områden. 

 Tranängskolan fick föreläggande på två av sex områden 

 Grundsärskolan fick föreläggande på tre av sex områden. 

 Huvudmannen bedöms utifrån två områden och fick föreläggande inom båda. 

Alla enheter bedöms under följande sex områden. 

1. Undervisning och lärande 

2. Extra anpassningar och särskilt stöd 

3. Bedömning och betygssättning 

4. Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling 

5. Förutsättningar för lärande och trygghet 

6. Styrning och utveckling av verksamheten 

Huvudmannen bedöms efter två områden för samtliga skolformer. 

1. Förutsättningar 

2. Utveckling 

Detaljerat utfall finns att läsa i Skolinspektionens beslut, här följer en kort sammanfattning. Grundsärskolan fick föreläggande 

under punkt 4 för att det inte fanns uppdaterade och aktuella planer mot diskriminering och kränkande behandling. Under 

punkt 5 fick man ett föreläggande på att eleverna inte skulle ha tillräckligt tillgång till alla funktioner inom elevhälsan. Även att 

elevhälsan inte var tillräckligt förebyggande och främjande. Under punkt 6 fick man även ett föreläggande om att det 

systematiska kvalitetsarbetet inte var tillräckligt. Tranängskolan fick föreläggande under punkt 1 och det handlade om att det 

aktiva lärarstödet inte var tillräckligt. Under punkt 2 fick man även ett föreläggande om att särskilt stöd inte utreddes 

tillräckligt och inte gavs i den omfattning det behövdes. Vad det gäller huvudmannen så under förutsättningar ser man brister 

gällande: 

 Barngruppers storlek och att de erbjuds en god miljö 

 Att elevhälsan ska vara främst förebyggande och främjande 

 Anmälan av kränkningar till huvudmannen 

 Utredningar för mottagande i grundsärskolan 

 Information om SÄRVUX 

 Att SÄRVUX bedrivs kontinuerligt 
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 Att eleverna i SÄRVUX ges möjlighet att nå målen 

Vad det gäller utveckling så förekom följande brister i det systematiska kvalitetsarbetet inom grundsärskolan, gymnasieskolan 

och vuxenutbildningen. 

Dessutom fanns två ytterligare redovisade brister: 

1. Avseende om vem som är rektor för särskoleintegrerade elever 

2. Formella beslut om delkurser inom SÄRVUX 

........ 

Förskola  

I förskolan är måluppfyllelse 73,3% ( av totalt 121 mått så är 41 delvis uppfyllda och 73 helt uppfyllda). 

De olika förskolorna jobbar här med olika läroplansmål utifrån barnens behov, såsom att utveckla ett nyanserat talspråk, 

ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka merd ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra. Andra exempel är att barnen ska utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda 

matematiska begrepp och se samband mellan begreppen. 

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 samt pedagogisk dokumentation i förskolan har pågått under året. 

Fritidshem 

I fritidshemmet är måluppfyllelsen 70,8 % ( av totalt 60 mått så är 17 delvis uppfyllda och 34 helt uppfyllda) 

I fritidshemmen innebär detta målet att utveckla elevernas förmåga inom språk och kommunikation, skapande och estetiska 

uttrycksformer, natur och samhälle, lekar, fysiska aktiviteter. 

Fritidshemmen har fått ett förtydligat uppdrag från Skolverket, vilket bl.a inneburit nya styrdokument. Den satsningen som 

kommunen gör för att stärka fritidsverksamheten behöver fortsätta. 

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 

Resultaten inom grundskolan varierar kraftigt, några resultat ä5tr bättre än tidigare, men överlag är resultaten sämre detta läsår 

än tidigare läsår. 

Åk 3 

•Bättre resultat i matematik och något sämre i svenska i skolverkets ämnesprov. 

Åk 6 

• 91-97 % av eleverna uppnår kravnivån i ämnesproven från skolverket i engelska, matematik och svenska, men endast 71 % i 

svenska som andraspråk 

Det genomsnittliga mertivärdet i åk 6 har sjunkit med 17,9 poäng ( från 224,2 till 206,3). En av de största orsakerna till 

minskningen beror till stor del på att meritvärdet i Limmaredskolan har sjunkit drastiskt sedan föregående läsår med 65 poäng! 

Även Dalstorskolans meritvärde har sjunkit med 22,2 poäng. 

Flickornas meritvärde är 218,6 och är en stor minskning mot föregående år med 17,2 poäng och skillnaderna mellan pojkarnas 

och flickornas resultat har ökat till 23,4 p. 

Högst meritvärde har flickorna i Länghem med 254,1 p och lägst meritvärde har pojkarna i Grimsås med 155 p. 

Resultaten för eleverna exklusive nyinvandrade elever samt elever med okänd bakgrund ligger på en betydligt högre nivå. 

Andel elever som uppnår minst betyget E har minskat från 88,1 till 70,2 % 



Lärandesektion, Kvalitetsanalys 15/16 28(36) 

Resultatet för samtliga elever exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund är 81,7 % 

Åk 9 

Andelen behöriga till ett nationellt gymnasieprogram har minskat med 1,5 procentenheter (från 79,6 till 78,1). 

Andel behöriga till EHS 72,3%, ES 76,1%, NT 72,9 % och Yrkesprogram 78,1% 

Andelen elever med minst betyget E har minskat fråm 67,7% till 66,5% 

Meritvärdet har ökat med 7,5 p till 205,8 p. Flickornas resultat har minskat från 227,4 till 217,5 medan pojkarnas resultat 

förbättrats till 194,2 (från 180,6). Skillnaden mellan pojkarnas och flickornas resultat har minskat till 23,3 mot tidigare 46,8p 

Meritvärdet för elever med svensk bakgrund är 220,1 p och för elever med utländsk bakgrund, födda utomlands är meritvärdet 

137,9 p. 

Meritvärdet för elever med föräldrar som har eftergymnasial utbildning är 223 p medan resultat för elever med föräldrar med 

förgymnasial eller gymnasial utbildning är 204,6 p 

Resultatet för elever med svensk bakgrund är 220,1 p. För elever med utländskbakgrund, födda utomlands är meritvärdet 137,9 

p 

•Bättre resultat i matematik i skolverkets ämnesprov 

Det totala meritvärdet i åk 9 har ökat för tredje året i rad. 

•Stora skillnader mellan flickors och pojkars meritvärden men skillnaden har minskat. 

•Behörigheten till gymnasiet är fortfarande låg och har minskat något till 78,7 % 

Gymnasiet 

Måluppfyllelsen vad gäller kunskapskraven är överlag god och har förbättrats i jämförelse med föregående år. Betygsvärdet är i 

år 14,8. Andelen elever med behörighet till universitet och högskola har ökat. Genomströmningen av elever efter tre och inom 

fyra år är mycket god. Avhoppen från gymnasieskolan har minskat. Andelen elever som lämnar skolan med gymnasieexamen 

eller yrkesexamen har ökat, vilket förklarar den goda måluppfyllelsen. 

Vuxenutbildningen 

Vi bedömer måluppfyllelsen som god. De gymnasiala kurserna genomförs till största delen som en distansutbildning av NTI. 

I egen regi genomför skolan vuxenutbildning mot program i Vård och Omsorg (12 elever) samt en på höstterminen avslutad 

utbildning på EE-programmet (6 elever). Samtliga elever får en yrkesexamen. 

SFI 

Resultat från föregående år saknas varför någon statistisk jämförelse inte är möjlig. Utifrån årets redovisade resultat vi bedömer 

vi att måluppfyllelsen är god. 

Av de elever som har gjort slutprovet i en kurs och som har gått vidare till nästa kurs eller avslutat kurs D har 88 % av eleverna 

uppnått minst E i betyg. Endast ett fåtal eleverna har nått högre betyg än C. Antalet kursveckor är begränsat, vilket medför att 

eleverna har svårt att tillägna sig de kunskaper som krävs för att nå högre betyg. 

Av de som har gjort slutprovet har nästan alla elever visat att de har de kunskaper som krävs för att gå vidare till nästa kurs 

eller GRUV. 

Grundsärskola/Träningsskola/Särvux 

Vi bedömer att elevgruppen har fått bättre kunskaper. 

Vi har en god fysisk arbetsmiljö för eleverna 

I träningskolan så utvärderas ämensområden ex. kommunikation som är det största området. 

67% av eleverna har ökat sin förmåga att kommunicera bättre. 

Kulturskola 

Kulturskolan lägger mycket fokus på föreställningar där konstformer ofta blandas till en helhet som är utvecklande för 

eleverna. Det är också följaktligen inom kvalitetsområdena som arbetssätt och lärarroll samt utveckling och lärande som 

kulturskolan har sina främsta styrkor. En positiv anda präglar förhållandet mellan lärare och elever. Både målsman och elever 

vittnar om att de är stolta över att vara en del av kulturskolan. Elever stimuleras och entusiasmeras, trivs på kulturskolan och 

känner sig trygga. Vår utåtriktade verksamhet är stort och vi utökar samarbete som leder att fler kommer i kontakt med 

Kulturskolan. 
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Detta är vi särskild nöjda med: 

Våra elever trivs och känner sig trygga. Vi är överens med eleverna om hur vi når önskade mål, t ex vid repertoarplanering. 

Tydlig information till elever och målsman via broschyr, hemsidan och sociala medier. Alla förskolebarn har haft drama på 

schemat. Kulturskolan har verkat för att flickor och pojkar fått lika stort utrymme och inflytande i verksamheten. Det finns 

elevrepresentant i Kulturskolans Vänkrets. Vi har arbetat för integration och deltagit i alla samverkansgrupper för att göra 

kulturskolan tillgänglig för alla medborgare. Vi har haft många föreställningar och genomfört allt som vi har planerat. 

Globalfestivalen har varit en succé, en publikfest där integrationen, inflyttande och tillgängligheten har varit på hög nivå. 

Mindre nöjda med: Personalen känner sig inte trygga med digitala verktyg och e-post hantering fungerar inte tillräckligt bra. 

Personalen har uttryck missnöje med den fysiska arbetsmiljön och bemötandet inom gruppen som arbetar i verksamheten är 

inte på hög nivå. 

Fritid 

Vi har arbetat mycket med trygghetsskapande åtgärder framförallt på Grottan i Tranemo och tycker att vi har lyckats bra i det 

arbetet. 

Fritid är en del i föräldrastödsverksamheten som kommunen erbjuder, grupper riktade till tonårsföräldrar har varit i gång 

under hösten, med nöjda deltagare. 

Fritidsgårdsverksamheten och övrig ungdomsverksamhet erbjuder barn och unga öppna mötesplatser och aktiviteter för att 

skapa en meningsfull fritid för barn och unga i vår kommun. Verksamheten tillfördes resurser 2016 som inneburit att vi bland 

annat har ökat öppettiderna på gårdarna under lov. Vårt mål är att verksamheten skall formas utifrån ungdomarnas önskemål 

och idéer, men inte allt för sällan så vill ungdomarna att vi kommer med förslag på aktiviteter. Under året har vi satsat på att 

fräscha upp lokalerna och köpa in utrustning utifrån ungdomarnas önskemål. 

Våra besökare är mer eller mindre "stammisar" som återkommer de kvällar vi har öppet. Vid samtal med våra besökare så 

uppger de att de känner sig trygga och att de trivs. Vi har bjudit in samtliga årskurs 5 till gårdarna samt årskurs 6 i Tranemo för 

att de skall ha fått se och uppleva vad vi har att erbjuda. På gårdarna i Länghem och Limmared har vi både tjejer och killar och 

även en mix när det gäller etnicitet som besöker gården. I Tranemo har vi svårare att locka tjejena och vi har därför gjort 

särskilda tjejkvällar som delvis fallit väl ut. I Tranemo har vi övervägande killar med invandrarbakgrund på kvällstiderna, 

medans det på eftermiddagstiden är övervägande tjejer. 

När det gäller förebyggandeverksamhet som sker i samverkan med skola, omsorg och ungdomsmottagningen som tex ANTD 

och andra aktiviteter så är bedömningen att måluppfyllelsen är god. Det mesta av den verksamheten är långsiktig och utvärdas 

ur ett folkhälsoperspektiv. 

Bibliotek 

Under året har en biblioteksplan arbetats fram i Trivsel- och trygghetsberedningen. Biblioteksplanen togs i kommunfullmäktige 

i början av 2016. 

Kriterierna för kulturföreningsbidrag och kulturarrangörsbidrag har uppdaterats och arbetats om. De nya kriterierna börjar 

gälla 2016. 

Vi har idag ett stort antal studenter som läser på distans och som biblioteket servar med studielitteratur. Den höga servicenivå 

som vi har idag kommer bli svår att nå när ekonomiska medel för inköp tas bort regionalt. Vi kommer att följa upp den här 

utvecklingen under året. 

Utredningen om flytt till och delvis nybyggnation i Postens lokaler vid Kommunhuset har under året ersatts av en utredning 

om nybyggnation vid Tranemosjön, där företagare och privatpersoner genom stort engagemang och bra kommunikation med 

kommunens tjänstemän, har arbetat fram ett förslag som har beretts politiskt under våren. Den 20 juni fattade KF beslut om att 

fortsätta planerna med nybyggnation i samarbete med föreningen Centralen. 

Uppfräschning av nuvarande lokaler, personalrum och barnavdelning och offentlig toalett är klart. Vi upplever att det har ökat 

trivsel och nöjdhet. Nu finns det t.ex. ett skötbord på den anpassade publika toaletten som ligger i anslutning till 

barnavdelningen. 

Under höst och vår fick vi ett ökat antal besök av nyanlända och vi började planera för att kunna anpassa verksamheten för de 

nya förutsättningar som krävs. Det gäller såväl medieinköp som aktiviteter på bibliotek och bokbuss. Då vi ska erbjuda bredd, 

kvalitet och mångfald till alla kommunens invånare så har vi prioriterat inköp av litteratur på andra språk än svenska samt 

lexikon, lättläst på svenska och språkkurser. Vi startade under våren projektet "Låna en svensk" - som föll mycket väl ut då 

behovet av att träna sina nya svenskakunskaper är stort. Vi har också kunnat erbjuda ett antal sagostunder på arabiska. Många 

av aktiviteterna har kunna genomföras genom att vi fick extra medel för en bibliotekarietjänst med uppdrag att arbeta med 

mångspråk och integration. 

De extra resurserna innebar också att biblioteksverksamheten kunde vara mer tillgänlig under sommaren så huvudbiblioteket 
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kunde ha öppet fler timmar och fler dagar / vecka jämfört med tidigare år. Bokbussen har också kunnat vara ute på en 

sommarturné till de störra orterna vilket uppskattades mycket. Bokbussen har under sommaren också deltagit i ett uppsökande 

projekt tillsammans med fritidssektionen då den under fyra dagar besökt sex orter i kommunen. Biblioteket fick också möjlighet 

att arrangera språkträffar under sommarveckorna då andra verksamheter stängde sina aktiviteter. 

Under året har vi fortsatt med föreläsningar med fokus hälsa i konceptet ”Tema Livsviktigt” och även utvecklat ”Tema 

omVärld” – övriga föreläsningar i aktuella samhällsfrågor. Under våren arrangerade vi en bokmässa med lokala författare, 

vilken var mycket uppskattad av såväl besökare som författare. En stor bredd presenterades i gengre - deckare, humor, 

lokallitteratur, öltillverkning. Biblioteket gratulerade 2015 års pristagare av Lilla Debutantpriset som gick till en ung 

kommuninvånare från Limmared. Vi uppmärksammade också en aktiv och trogen låntagare genom bibliotekets nya 

utmärkelsen "Årets bokstödjare". 

Många arrangemang har gjorts i samarbete med olika föreningar och organisationer, vilket i stort fungerat mycket bra. 

Barnbibliotekarien har varit ute och informerat om läsfrämjande aktiviteter och appar på föräldramöten och apt för pedagoger. 

Biblioteket har deltagit i två läsfrämjande projekt. Ett i skolan och ett i förskolan. 

Under 2016 firas Hembygdens år och biblioteket bjöd in samtliga hembygdsföreningar för att tillsammans lyfta Tranemo och 

hembygden under året. Bland annat genom ett programblad där man samlat aktiviteter runt om i kommunen. Under 

jubileumsåret kommer det vara två författarbesök, varav det första var Herman Lindqvist som föreläste om Vasarna. 

Under året har biblioteket deltagit i ett antal projekt kopplade till allmänkulturen. Det gäller t.e.x JamSession 2.0, Konst för alla, 

Arenaveckan, Globalfestivalen. 

Sammantaget har vi haft ett år med god måluppfyllelse men det finns områden som bör utvecklas. 

  

  

Sammanfattande analys 

Förskola 

En av orsakerna till den relativt goda måluppfyllelsen är att framför allt förskolorna har utvecklat sitt systematiska 

kvalitetsarbete, vilket bl.a. har medfört strukturerade pedagogiska planeringar utifrån läroplansmålen och barnens behov. 

Grundskola f-6 

En av orsakerna till det låga matematikresultatet i åk 3 är pojkarnas måluppfyllelse och då speciellt på Tranängskolan åk 3 där 

endast 33 % av pojkarna fick godkänt på samtliga delprov i matematik 

Det vi kan konstatera när vi ser de enskilda skolrnas resultat i svenska så varierar det kraftigt från att inga elever uppnår 

kunskapskraven till att samtliga elever uppnår kraven. 

En stor bidragande orsak till skolornas skiftande resultat är att flera av eleverna har varit väldigt kort tid i Sverige och då är det 

inte realistiskt att på den korta tiden uppnå de krav som ställs. 

Det genomsnittliga mertivärdet i åk 6 har sjunkit med 17,9 poäng ( från 224,2 till 206,3). En av de största orsakerna till 

minskningen beror till stor del på att meritvärdet i Limmaredskolan har sjunkit drastiskt sedan föregående läsår med 65 poäng! 

Även Dalstorskolans meritvärde har sjunkit med 22,2 poäng. 

Flickornas meritvärde är 218,6 och är en stor minskning mot föregående år med 17,2 poäng och skillnaderna mellan pojkarnas 

och flickornas resultat har ökat till 23,4 p. 

Resultaten för eleverna exklusive nyinvandrade elever samt elever med okänd bakgrund ligger på en betydligt högre nivå och 

detta är den största orsaken till de försämrade meritvärdena. 

Grundskola 7-9 

Meritvärdet har ökat med 7,5 p till 205,8 p. Flickornas resultat har minskat från 227,4 till 217,5 medan pojkarnas resultat 

förbättrats till 194,2 (från 180,6). Skillnaden mellan pojkarnas och flickornas resultat har minskat till 23,3 mot tidigare 46,8p 

Meritvärdet för elever med svensk bakgrund är 220,1 p och för elever med utländsk bakgrund, födda utomlands är meritvärdet 

137,9 p. 

Meritvärdet för elever med föräldrar som har eftergymnasial utbildning är 223 p medan resultat för elever med föräldrar med 

förgymnasial eller gymnasial utbildning är 204,6 p 

Vi har bra lokaler (salar, grupprum, elevutrymmen, bibliotek, idrottshall mm ) gott om lärarresurser, bra ehg, gott 

administrativt stöd, bra arbetslagsorganisation, samt gott stöd från politiker och tjänstemän. 
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De allra flesta eleverna tycker skolan är viktig, de känner sig sedda och bekräftade, trygga och trivs bra med lärare och 

klasskamrater samt att de tycker att de allra flesta lärarna är mycket bra. Socialt sett har det varit det lugnaste läsåret som 

skolledningen upplevt. Sociala elevsvårigheter har de flesta mentorer och ehg-personal arbetat med på ett föredömligt sätt. 

17 av de 34 elever som ej blivit gymnasiebehöriga är nyanlända och där räknar vi inte med att de ska kunna bli 

gymnasiebehöriga. 

När det gäller de övriga 17 så finns det många anledningar till att vi inte nått dessa elever. Det finns brister hos oss som 

organisation (otydligt utredningsförfarande och okunskap kring extra anpassningar och särskilt stöd), splittrade åsikter bland 

personalen om var gränsen för vårt uppdrag går (otydligt ledarskap från rektor) samt en del elever som har så stora sociala 

och/eller inlärningsproblem så att vi inte ännu har kunskapen kring hur vi ska bemöta dom. 

Skolinspektionen har en delvis annan och mörkare bild när det gäller om eleverna får det stöd dom behöver. Alla ha ju 

uppenbarligen inte fått det (17 st = 11 %). 

Grundsärskola 

Vi ser att de resultat som vi är nöjda med har uppkommit när gruppen är aktiv och engagerad. Det beror ofta på hur bra vi 

pedagoger har lyckats presentera eller genomföra en lektion. Vi känner oss nöjda med lektioner som gör att eleverna är 

engagerade och koncentrerade och ställer frågor. Den naturliga uppföljningen blir att skapa flera sådana lektioner. Men 

verkligheten ser ut så att det inte alltid fungerar med ett visst lektionsupplägg till nästa lektion. Man/vi måste ibland ändra 

lektionsstrategin under pågående lektion för att fånga gruppen eller enskild elev. Varför det uppstår sådana situationer är svårt 

att säga, vi vet inte riktig svaret på den frågan. Men i de pedagogiska diskussioner vi fört har vi kommit fram till att det kan 

vara gruppens harmoni, trötthet eller oro. Lektionen kan vara för svår och innehålla för många svåra ord eller helt enkelt för 

många ord. Det blir gärna för många alternativ i en valsituation. Men, som sagt, vi vet inte riktigt svaret på frågan. 

Vi är nöjda när vi ser att gruppen är harmonisk, att den visar förmåga att vara aktiv och att eleverna är receptiva. 

Mindre nöjda är vi när gruppen/eleven inte kommer till ro och inte kan vara koncentrerad. 

Vi bedömer att vi har goda och anpassade läromedel och att vi fått hjälp att utveckla den digitala miljön på ett bra sätt. Vi ser 

också vilka läromedel som eleverna hanterar bäst och utvecklar sig genom. 

Vi har kunnat utveckla matematiken med hjälp av att vi har deltagit i matematiklyftet och kunnat pröva lite nya infallsvinklar 

med våra elever. Vi har ökat måluppfyllelsen i matematik. Andra faktorer som hjälpt till är nya digitala hjälpmedel som vi 

utnyttjat både visuellt och auditivt, och dessa har eleverna blivit bättre på att använda. Vi har genom dramatiserande 

lektionsupplägg fått eleverna att orka vara mera med i lektionens innehåll och ökat deras intresse att vilja göra sådana saker 

som att själva spela roller i historiska sammanhang, geografiska sammanhang, förändringar i samhället och dessutom fundera 

på vad dessa förändringar beror på 

Ungdomsgymnasiet 

Storleken på gymnasiets undervisningsgrupper är förhållandevis liten, vilket innebär att eleverna får det stöd under lektioner 

som de anser sig behöva. Skolan har förstärkt stödresursen på särskilda schemapositioner. 

Skolans stödresurser har ökat och ett gott samarbete mellan EHG och lärare ger resultat. Elever med behov av särskilt stöd har 

tidigt erbjudits anpassningar och tillgång till specialpedagogiskt stöd. 

De fortbildningssatsningar - "Mattelyftet" som pågått i två år och som återkommer lå 2017 - och TLC som pågår,  har bidragit till 

en förbättrad måluppfyllelse. 

Måluppfyllelsen vad gäller  elevernas uppfattning av Trivsel och Trygghet är dock otillfredsställande. Trots att förklaringen till 

resultatet är känt av skolan bör frågor om värdegrunden upprepas. 

Måluppfyllelsen vad gäller elevernas Inflytande och Delaktighet bör förbättras. De formella mötesformer med elevgrupper, tex 

skolledning och elevkår, skolkonferens, klassråd, bör fokusera kring frågor kring elevens arbetsmiljö och undervisningsmiljö. 

Skolledning och representanter från skolans klasser (klassombud) bör ha återkommande utvärderande samtal om elevens 

arbetsmiljö. 

SFI 

Många elever, i framför allt Alfa-gruppen, saknar tidigare skolerfarenhet och har svårt att - även efter utökad studietid och 

anpassningar - uppnå kunskapskraven. Elever som avbryter sina studier vägleds till andra ansvarsområden i kommunen, t ex 

praktikplatser. Avbrott eller avslut kan således innebära en väg in i andra verksamhetsområden. 

De studieavbrott som registreras beror oftast på byte av bostadsort, avsaknad av progression, erbjudande om arbetspraktik eller 

anställning. 

Under året har vi, enligt skolverkets direktiv, övergått från att alla elever gör det nationella provet till att de som vi bedömer 
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uppfyller kurskriterierna gör provet som ett slutprov. I de kurser där lärarna hela tiden varit på plats och därmed stått för 

kontinuitet har man haft lättare att se vilka elever som ska göra slutprovet. 

Elever som saknar progression och som vi bedömer ska skrivas ut, får möjlighet att göra ett slutprov i aktuell kurs. Detta är 

orsaken till att vi har den andel F i betyg som vi har. De elever som inte har möjlighet att lyssna på radio, använda språk-appar 

och liknande hemma hade behövt tillgång till ett fungerande internet på skolan för att där kunna träna sin svenska och därmed 

snabbare nå målen. 

En elev med synnedsättning bedriver studier på en specialskola i Göteborg. Kostnaden för denna undervisning är ca 600 tkr. 

Med hjälp av resurs och specialkompetens från SPSM bör vi kunna erbjuda eleven utbildning i egen regi. 

Kulturskolan 

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. 

Vi har en mycket stor utåtriktad verksamhet, är, tillsammans med Folkbiblioteket navet i stora delar av Tranemo kommuns 

kulturliv och samarbetar med det fria kulturlivet. 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. 

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

Elever och målsman är mycket positiva till den verksamhet som bedrivs idag. Eleverna trivs, lär sig och utvecklas. De har ett 

stort mått av medbestämmande. De är nöjda med utbudet och tiden för undervisningen. De ser kulturskolan inte bara som en 

plats för inlärning utan också som en plats för social samvaro. 

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. Kulturskolan står inför flera 

utmaningar och är under utveckling. I fokus står frågor som integration, mångfald, tillgänglighet och kompetensförsörjningen 

av lärare. Att bredda deltagandet och nå nya grupper, t ex socioekonomisk svaga grupper, är också en tydlig utmaning. 

I år deltar fler än 800 barn i kulturskolans aktiviteter. Det innebär att kulturskolan är en betydelsefull del av barns och ungas 

kulturutövande samtidigt som den bidrar till att lägga grunden för ett kulturellt skapande, utvecklar barn och unga både socialt 

och emotionellt, erbjuder en meningsfull sysselsättning samt bygger framtida kulturproducenter och konsumenter. 

Bibliotek 

Biblioteket har goda resultat i den enkät som genomfördes i januari/februari och vi konstaterar att god och professionell service 

samt gott bemötande från personalen är orsaken till att besökare är nöjda, trivs och känner sig trygga i vår verksamhet. Vi 

uppfattar att vårt utbud och våra aktiviteter i stort når upp till kommuninvånarnas förväntningar och att verksamheten upplevs 

som tillgänglig. 

Den stora utmaningen är att nå ut till invånare som idag inte använder bibliotekets utbud och tjänster. Vi arbetar med att hitta 

nya kanaler och arenor att nå ut med vår verksamhet. Vi deltar på olika arranemang för att möte kommuninvånare i andra 

sammanhang och kunna informera om bibliotekets verksamhet. 

Biblioteket fick under våren medel från till en bibliotekarietjänst för att arbeta med mångspråk och integration under 2016. 

Dessa integrationsmedel har möjliggjort ett ökat stöd till nyanlända och svenskar genom t.ex. projektet "Låna en svensk", 

språkträffar på biblioteket under sommaren då andra träffpunkter för nyanlända varit stängda, biblioteket har kunnat vara 

öppet mer under hela sommaren vilket har varit positivt för såväl nyanlända som övriga invånare och bokbussen har för första 

gången kunnat vara aktiv under sommarperioden. Dels en allmän tur till de större orterna och dels fyra dagar på tur med 

fritidssektionen för uppsökande verksamhet i orter med många nyanlända och målgrupp barn- och unga. Sammantaget mycket 

positivt arbeta som vi kommer fortsätta med och utveckla under hösten. 

Biblioteket har fungerat väl som mötesplats vilket vi också har kunnat se genom ökat antal besökare under 2015. Detta trots att 

det, i jämförelse med 2014, har varit lägre antal öppetdagar pga helger och inte några val under året. En mycket positiv 

utveckling som vi bedömmer har påverkats av det ökade antalet arrangemang som biblioteket har haft under året. 

Antalet utlån har sjunkit något. Det är en trend i hela Sverige och den påverkas av ändrade vanor som aktivitet på social medier 

och tv. Trenden med ökat utlån av e-böcker har stannat av och går nedåt. Vi bedömmer att det dels beror på att utbudet som 
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biblioteket kan erbjuda inte är tillräckligt attraktivt och dels att nya aktörer med abonnemang för e-böcker har etablerats. Många 

upplever också att pappersboken är lättare att läsa men många kombinerar också de olika medierna. 

Fritid 

Vi tycker oss nå en bred målgrupp om vi ser sammantaget till våra fritidsgårdar. Vi har en övervikt när det gäller killar som 

besöker gårdarna. Det är en trend som man ser i hela Sverige och kanske är det så att fritidsgårdar som mötesplats lockar killar i 

högre utsträckning. Vi har gjort förändringar i utbudet av aktiviteter i syft att locka fler tjejer, men vi ser inte någon större 

förändring i antalet besökande tjejer. 

När det gäller övriga ungdomsaktiviteter som fritid erbjuder, så tycker vi oss märka ett minskat intresse för att delta på till 

exempel höstlovsresor. Vi försöker ständigt vara lyhörda och förnya oss men trenden är minskat deltagande. De som deltar är 

dock väldigt nöjda och tycker ofta att vi skall ordna fler aktiviteter och oftare. 

  

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. 

Förskolorna fortsätter sitt påbörjade arbete med den pedagogisk dokumentationen så att varje barns utveckling ligger till grund 

för förskolans planering och uppföljning. 

Fritidshem. 

Fritidshemmens kompetensutveckling " Fritidshemmet i fokus" fortsätter. 

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. 

Grundskola 1-6 

Vi har fortfarande 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. 

Grundskola 7-9 

Vi ska skaffa oss fler och vassare verktyg för hur det aktiva lärarstödet ska kunna anpassas till ALLA elever. 

Vi ska strukturera upp arbetet med utredningar, extra anpassningar och särskilt stöd samt hur detta dokumenteras. 

Rektor ska genomföra planerade lektionsbesök för att se hur undervisningen anpassas efter elevernas behov. 

Vi ska utveckla arbetet med formativ bedömning. 

Vi ska fortsätta diskussionerna om elevinflytande och det ämnesövergripande arbetet. 
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Vi ska fortsätta de pedagogiska diskussionerna om IKT i undervisningen. 

Vi ska utveckla arbetet med SvA, förberedelseklass, studiehandledning, modersmålslärarna samt hur vi integrerar den 

nyanlända i klasserna. 

Vi ska fortsätta arbetet med elever och föräldrar om vikten av att läsa. 

Vi ska arbeta vidare med klassklimatet och ledarskapet i klassrummet. 

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. 

 Noggranna val av läromedel 

 Ta hjälp av digitala hjälpmedel 

 Hjälpa eleverna att blir mer delaktiga i beslut 

 Personal tar del av nya rapporter från forskning kring särskolan 

 Stärka elevernas självständighet 

 Stödja deras övergång till gymnasiesärskolan 

 Vara aktiva i grupp 

 Nogrannare uppföljning av varje elevs resultat i de olika ämena 

Träningsskola 

Handledning i IBT (individuell beteende terapi) dvs eleverna lär sig att lära. 

. Fortsatt arbete med integrering i grundsärskolan. 

. Jobba med IBT. 

Gymnasiet 

För att öka måluppfyllelsen bedömer vi att de fortbildningsinsatser som skolan gjort fortsätter. Insatserna har bidragit till 

förbättrade skolresultat. 

 Under året påpörjas ett fortbildningsprojekt - Läslyftet - för en mindre grupp lärare. Läslyftets arbetsmetod är det 

kollegiala lärandet och syftet är att förbättra elevernas läs- och skrivutveckling i skolans alla ämnen. Projektet 

genomförs som ett uppdrag för förstelärare 

 Ett utvecklingsområde som innebär handledning för lärare som undervisar i grupper där det förekommer elever med 

neuropsykiatriska diagnoser har påbörjats. Projektet genomförs som ett uppdrag för förstelärare. 

 Insatser som stärker elevernas Inflytande och Delaktighet behöver göras. Insatserna ska fokusera på elevernas 

delaktighet i undervisning i såväl innehåll som arbetssätt. 

 En tydlighet i information till eleverna vid bedömning av enskilda uppgifter och förhållandet till kursmålen, bör bli en 

diskussion i ämnesgrupperna. TLC fortsätter under läsåret som ett försteläraruppdrag. 

 Skolan erbjuder läxhjälp för elever som behöver stöd i matematik och som genomförs av elever med goda kunskaper i 

ämnet. Projektet genomförs med ekonomiskt bistånd från Nexans. 

 Skolledningen formulerar en utvecklingsplan för skolan som omfattar målen och vägen till målen för skolan. 

Vuxenutbildningen 

De administrativa rutinerna för vuxenutbildningen har hittills varit otydliga och kommunikation mellan utförare och beställare 

uppvisat brister. Rutinerna kring redovisningen av eleverna har dock förbättrats och funnit sin form. 

En resurs som tillgodoser vuxenelevernas behov av studievägledning och som möter lagkravet är nödvändig. 

En diskussion om att utöka vuxenutbildningen med andra Yrkesutgångar bör initieras. 

Sfi 

 Ett hinder för bättre måluppfyllelse har varit att vi saknat ett fungerande internet och användbara datorer. Vår 

elevgrupp är i behov av anpassade läs- och skrivträningsprogram som kräver en fungerande datormiljö. 

 Kurslängden. Vi gör utökning av kurslängden för våra elever, vilket ger bättre förutsättningar till högre 

måluppfyllelse. 

 En SYV-resurs, ca 20% Elevgruppens frågor om t ex fortsatta studier är många. 

 Att undersöka förutsättningar för en anpassning av studiemiljön för elever med syn- och hörselnedsättning 

Kulturskolan 

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

En framtida utmaning är att fortsätta vidareutveckla utbudet utifrån elevernas intressen och samtidigt bidra till att väcka lust 

och nyfikenhet för andra uttryck, t ex ett för eleven okänt instrument eller en ny dansstil. 

Hösten 2016 kommer vi att anställa en "integrationslärare" en lärare från Syrien som hanterar mellanösterns instrument och 

dans. Det handlar om att forma ett attraktivt erbjudande för barn och unga, att balansera olika intressen och behov samt skapa 

förutsättningar för ett mer jämlikt deltagande. 

Vi fortsätter samarbetet med Röda Korset angående Internationella klassens fortsättning med Grundkurs för unga nyanlända. 

Samarbete med mottagningen av ensamkommande barn. 

Inleda samarbete med nya integrationssamordnaren i kommunen. 

Fortsatt samarbete med LSS 

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

med medborgarna. 

Fortbildning i gruppdynamik, digitala verktyg. 

Fortbildning i brandskydd. Se över rutiner och dokument. 

Värdegrund. Skapande av dokument. 

Införa en observationsvecka för att få fram information om: 

Normer och värden, utveckling, lärande och konstnärligt skapande. Elevernas inflytande och ansvar. Styrning och ledning. Samverkan med 

omvärlden. Systematiskt kvalitetsarbete. 

Observationer i verksamheten. Intervjuer och samtal med ledning, elever, pedagoger och föräldrar. Personalmöten. Webbplatser. 

Dokumentation av olika slag. 

Vi kommer att fråga elever som deltar i kulturskolans aktiviteter hur de upplever kvalitet och service, genom 

brukarundersökningar skapas ett bra underlag för att kontinuerligt utvärdera och förbättra verksamheten. Undersökningen kan 

också ge viktiga ledtrådar till varför elever slutar eller visa på önskemål som inte tidigare fångats upp. 

Diskutera framtidens kulturskola. 

Bibliotek 

Inför kommande verksamhetsår kommer biblioteket uveckla sin verksamhet kopplade till KF:s och Biblioteketsplanens 

prioriterade mål. 

Biblioteksplanen lyfter fram sex områden: 

Den demokratiska mötesplatsen 

Det läsfrämjande biblioteket 

Det mångspråkiga biblioteket 

Det digitala biblioteket 

Biblioteket som kulturaren 

Samverkan med kommunens skolor, främst utanför centralorten. 

Vi kommer också kunna ha mer uppsökande verksamhet på t.ex. flyktingboenden och träffpunkter som idag finns etablerade. 

Andra aktiviteter är inköp av litteratur på andra språk än svenska samt annan litteratur kopplad till att utveckla den 

individuella svenskundervisningen. Integrationsbibliotekarien kommer också att delta i nätverk och utbildningar lokalt och 

regionalt och kunna sprida information i övriga personalgruppen så att vi kan utveckla den egna verksamheten på 

huvudbibliotek och bokbuss. 

Under hösten kommer biblioteket delta i förstudien Gränslösa bibliotek, i samarbete med övriga Sjuhäradskommuner och 

Borås- och Sjuhäradsbygdens kommunalförbund. Projektet är kopplat till integration och uppsökande verksamhet. 
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Vi kommer att arbeta mer aktivt med läsfrämjande aktiviteter genom fysiska möten och genom att använda social medier. Det 

läsfrämjande arbetet behöver också utvecklas i mångspråksarbetet. Vi hoppas t.ex. kunna starta ett samarbete med 

mångspråkslärarna för att nå fler kommuninvånare. 

Dialog och kommunikation med kommunens invånare är ett annat utvecklingsområde som vi behöver utveckla. Dels som ett 

led i kvalitetsarbetet och dels som en del i bibliotekets verksamhetsplanering. Vi hoppas under året kunna starta en 

referensgrupp att föra dialog med, gruppen kan också användas att kommunicera planerna på det nya biblioteket med. En ny 

läsecirkel för barn/unga kommer att starta under hösten som ett led i vårt läsfrämjande arbete men den gruppen kan också 

användas i dialog om biblioteksverksamhet. 

Under hösten kommer biblioteket att upphandla ett nytt biblioteksdatasystem, som vi bedömer kommer kunna vara mer 

användarvänligt för såväl personal som låntagare. Planerna på nybyggnation av bibliotek kommer också starta under hösten 

och vi hoppas där kunna utveckla ett modernt bibliotek i samarbete med tekniska sektionen och föreningen Centralen. 

Biblioteket kommer att jobba strategiskt med kompetensutveckling för personalen när det gäller främst informationsteknik, 

integration/mångspråk samt läsfrämjande. 

Vi kommer att fortsätta samarbetet med främst Svenljunga biblioteket men även övriga sjuhäradsbibliotek då vi står inför stora 

förändringar i form av minskade resurser från regionbiblioteket och därmed behöver utveckla våra samarbetsformer för 

medieförsörjning till våra kommuninvånare. Vi har referensgrupper som träffas regelbundet för verksamhetsutveckling på 

området. 

Vi kommer att fortsätta utveckla biblioteket som kulturarena genom att erbjuda aktuella arrangemang för såväl barn som 

vuxna. Samarbetet med studieförbund och föreningar kommer att fortsätta och ge en bredd och kvalitet i utbudet. 

Samarbetet med skolan ska formaliseras och utvecklas genom ett samverkansavtal mellan folkbiblioteket och berörda 

rektorsområden. 

Fritid 

Vår ambition är att lägga ner extra arbete på ökad delaktighet, och försöka få till gårdsråd på varje enhet. Vi vill också få till en 

samverkan med elevråden på skolorna. Vi kommer också att jobba med hur vi når ut till unga med hjälp av våra 

kommunikatörer. I övrigt så fortsätter vi att försöka erbjuda öppna trygga mötesplatser där vi ständigt förnyar oss. 

Föräldrastödsverksamheten för tonårsföräldrar fortsätter och vi satsar på att nå ut med vad kommunen har att erbjuda. 

  

  

  

  


