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1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

Elever Läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Antal elever totalt 1658 1544 1635 

Därav elever i förskoleklass 149 140 133 

Andel elever med annat 
modersmål än svenska 

32% 25% 114 

Antal elever särskolan 17 21  

Andel elever med annat modersmål är exl. gymnasiet. På gymnasiet är andelen 25% 

Personal 

Personal Läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever exkl. fskl 

9,78 9,12 13,84 

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever i förskoleklass 

7,12 10,21 8,96 

Andel lärare med 
lärarbehörighet 

82,28 79,3 55,8 

Andel utbildade förskollärare i 
förskolan 

54* 54* 55* 

Andel pedagogisk personal i 
fritidshemmet 

27* 46* 70* 

Lå 16/17 avser andel lärare med lärarlegitimation (Obs Det är ett snitt av enheternas behörighetsgrad) 
Lå 14/15 avser andel lärare med behörighet för den undervisning de bedriver i samtliga ämnen och kurser i grundskolan. I siffran lå 
14/15 ingår inte gymnasiet. 
* enligt SIRIS kommunblad 

En del av förklaringen till de stora skillnaderna i lärartäthet och behörighet mellan lå 14/15 och 

lå 15/16 resp. lå 16/17 är att Ambjörnarpskolan och Ljungsarpskolan inte längre är i drift i 

verksamheten. Dessa två skolor hade mycket hög lärartäthet, men låg behörighet. En annan 

skillnad är att gymnasiet inte var med i snittet för behörigheten lå 14/15.   

Antal personal inom elevhälsan 

Antal personal inom 
elevhälsan 

Läsåret 16/17 Antal elever/personal Läsåret 15/16 
Antal 
elever/personalgrupp 
inom elevhälsan 

Studie- och 
yrkesvägledare 

1,75 947 2,00 766 

Specialpedagoger 8,4 197 11 1536 

Skolsköterskor 3,56 465 2,67 1536 

Skolläkare köps in efter behov  köps in efter behov 1536 

Skolkuratorer 3,84 432 3,84 1536 

Skolpsykologer 0  köps in efter behov 1536 

Talpedagoger 0  0  
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Studie- och yrkesvägledaren på gymnasiet (1,0) har utöver ungdomseleverna också all vägledning av de studerande i 
vuxenutbildningen och andra kommuninvånare som behöver studievägledning. Dessa syns inte i redovisningen här. 
Skolläkare finns det ett avtal med och han kommer regelbundet. Skolpsykologkompetens köps in vid behov. Talpedagogkompetens 
finns viss hos någon specialpedagog i organisationen. 

Personalstatistik per ämne 

Ämne 

Andel 
tjänstgörande 
lärare med 
behörighet 16/17 

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 33,3% 24 79,3% 28 46,4 % 

Biologi 79,48% 35 77,1%   

Engelska 65,51% 43 74,4% 46 73,9% 

Fysik 74,99% 33 66,7%   

Hem- och 
konsumentkunskap 

18,18% 6 50,0% 8 25,0% 

Idrott och hälsa 63,34% 20 65,0% 19 63,2% 

Kemi 74,35% 34 73,5%   

Matematik 79,16% 57 91,2% 61 88,5% 

Musik 28,57% 12 33,3% 15 33,3% 

Naturorienterande 
ämnen 

   30 81,3% 

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 
Historia, 
Religionskunskap, 
Samhällskunskap) 

82,82% 246  48 72,9% 

Slöjd 68,75% 10 50% 10 50% 

Svenska 79,99% 56 87,5% 69 81,2% 

Svenska som 
andraspråk 

28,59% 5 40% 8 12,5% 

Teknik 44,84% 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 

Hem- och konsumentkunskap, musik och bild är de ämnen där andelen lärare behöriga för 

undervisningen är som lägst. Men även teknik och svenska som andraspråk är ämnen där 

insatser behöver göras för att säkra behörigheten och därmed kvalitetssäkra undervisningen. 

Från och med juli 2018 krävs, utöver en lärarutbildning, en utbildning till speciallärare med 

inriktning utvecklingsstörning för att vara behörig lärare i träningsskolan. Med nuvarande 

personalgrupp och utan förändringar beräknas två av tre lärare i personalgruppen vara 

behöriga lärare för träningsskolan efter 1 juli 2018. 

Ekonomi 

Ekonomi Läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader    

Förskoleklass 76 760 84 422 49 172 
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Ekonomi Läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Åk 1-6 96 487 111 358 68 068 

åk 7-9 80 593 89 655 82 249 

Grundsärskolan 381 647 288 476 270 368 

Gymnasium 97 064 91 241 95 683 

Undervisningskostnad/undervisningstimma 829 771  

Teknisk gruppstorlek    

Gymnasiet    

Förskolan 

Förskolan Läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Antal inskrivna 
barn/årsarbetare i förskolan 
(planerad) 

5,62 5,23 5,41 

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

4,48 4,34 4,45 

Antalet tillsynstimmar /barn 
och vecka 

29,11 28,27 29,34 

Kostnad per tillsynstimma 71,76 63,56 84,30 

Kostnaden per tillsynstimme 15/16 är baserad på Prislistan 2016. 

Fritidshem 

Fritidshem läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Antal barn/årsarbetare 15,47 13,17 17,39 

Antalet tillsynstimmar/barn 
och vecka 

15 16,27 15,10 

Kostnad per tillsynstimma 66,80 56,81 57,12 

Kostnaden per tillsynstimme 15/16 är baserad på Prislistan 2016. 

Sammanfattning - förutsättningar 

Vad gäller analys av förutsättningar för verksamheten inväntas en utredning om KPE, kostnad 

per elev, som företaget Ensolution har fått uppdraget att genomföra under hösten 2017. Denna 

ska sedan ligga till grund för en ny resursfördelningsmodell som bättre möter behoven och tar 

hänsyn till socioekonomiska förutsättningar. Sektionen bedömer att dagens 

resursfördelningsmodell inte är tillräckligt tydlig eller anpassad till nuläget i verksamheterna 

och fungerar därför inte som ett bra verktyg i budgetarbetet. 

2 Förutsättningar fritidsverksamheten 

Personal,besökare och deltagare 

Antalet 
personal/besökare/deltagare 

2017 2016 2015 

Antalet personal 7 7 6 

Antalet personal omräknat till 
heltidsstjänster 

4,4 4,4 3,84 
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Antalet 
personal/besökare/deltagare 

2017 2016 2015 

Besökare totalt på 
fritidsgårdarna 

1772 1456 3124 

Grimsås 1 kväll/v 176 85 263 

Länghem 1 kväll/v 99 144 326 

Limmared 2 kvällar/v 400 434 796 

Tranemo åk 7-, 3 kvällar/v 944 565 1448 

Tranemo åk 4-6, 1 kväll/v 153 228 291 

Antalet deltagare under 
lovaktiviteter 

460 500  

Aktiviteter  

 2016 2015 

Antalet aktiviteter under lov 10 3 

Sammanfattning förutsättningar 

Under läsåret 2016/2017 har verksamheten haft hög personalomsättning, vilket medfört att 

fokus har legat på att få stabil personalstyrka. Nu finns fyra ordinarie fritidsledare som kommer 

att ha förutsättningar att jobba med verksamhetsutveckling och skapa trygga mötesplatser för 

kommunens unga. 

För första gången, året 2016, bedrevs sommarlovsverksamhet under åtta veckor. Extra satsning 

har kunnat genomföras med hjälp av 260 000 kr som var statsbidrag till 

sommarlovsverksamhet. 

När det gäller föreningsstödet fanns en extra resurs under 2016 samt ett särskilt 

integrationsbidrag som gav föreningarna möjligheter att jobba extra med insatser för att främja 

integration. 2017 har inte samma möjligheter funnits. 

3 Förutsättningar kulturskolan 

Elever och personal  

Elever och personal 2017 2016 

Andel lärare med lärarbehörighet för den 
undervisning de bedriver inom 
kulturskolan 

12 samt 2 teaterlärare 12 samt 2 teaterlärare 

Antal elever/lärare   

Antalet elever totalt Bet. 338 totalt 899 bet, 309 totalt 860 

Antalet musikelever 274 244 

Antalet dramaelever 372 257 

Antalet danselever bet 29, dans i skolan 150 bet. 23 dans i skolan 160 

Antalet konstelever 49 25 

Antalet teaterelever 25 17 
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Sammanfattning - förutsättningar 

Förutsättningar i form av budget, lokaler och personal har inte förändrats. 

Det är svårt att ha en kulturskola för alla med 6,5 tjänster. Intäktskravet nås inte då 

lärartimmarna inte räcker till för att få in så många inskrivna elever som skulle behövas. Det är 

svårare att bibehålla kvalitet och kvantitet i orkesterverksamheten. Kön ökar och det kommer 

signaler om att avgiften är för hög. När verksamheten är gratis deltar många fler elever. Det 

görs många satsningar för att synas och möta medborgarna med resultatet att fler och fler nås. 

Hösten 2016 anställdes en "integrationslärare", en lärare från Syrien i världsmusik och dans. För 

att kunna behålla verksamheten även våren 2017 anställdes han på nytt, med medel från 

kulturrådet. 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. 

4 Förutsättningar bibliotek 

Förutsättningar 

Statistik 2016 2015 

Antal årsverken/årsarbetskrafter 
bibliotekarier och 
dokumentalister/informatiker 

4,55 4,18 

Antal årsverken/årsarbetskrafter 
biblioteksassistenter och 
lärarbibliotekarier 

2,25 2,25 

Antalet årsverken/årsarbetskrafter övrig 
personal 

0,625 0,5 

Totalt antal årsarbetskrafter 7,425 6,93 

Antalet fysiska besök på bibliotekets 
bemannade serviceställen 

46 083 44 896 

Totala antal aktiva låntagare 3065 2999 

Antalet  bemannade utlåningsställen 1 1 

Antal övriga utlåningsställen 24 23 

Antalet bokbusshållplatser 83 86 

Öppet antal dagar under kalenderåret 297 278 

Öppet antal timmar per vecka 46 46 

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

7 7 

Antal årsverken har ökat med hjälp av projektmedel från Skolverket för skolbibliotekarie på 

ytterskolorna. 

Fler öppetdagar under året beror på mer sommaröppet och färre "röda dagar". 

Besökssiffrorna ökar, 2016 var ett år med många aktiviteter. 
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Sammanfattning - förutsättningar 

Bibliotekets förutsättningar är i stort sett oförändrade sedan föregående läsår. Antalet årsverken 

har ökat något på grund av projektmedel från Skolverket som genererat en 

skolbibliotekarietjänst på 35% under hösten och våren. Det har gjort att barnbibliotekarien har 

kunnat öka läsfrämjande insatser som till exempel bokpresentationer till kommunens 

ytterskolor. 

Biblioteket har även under läsåret 16/17 haft ett ökat antal besök av nyanlända. Mycket positivt 

att medel tilldelades för en bibliotekarietjänst april-december 2016, vilken riktades till arbete 

med mångspråk och integration. Biblioteket har inte tillförts några ytterligare medel under 2017 

för riktade integrationsinsatser, förutom en något ökad budget för större tillgänglighet till 

biblioteket genom ökade sommaröppettider. Övriga insatser mot målgruppen nyanlända har 

anpassats inom ordinarie verksamhet. 

Bibliotekschef har arbetat 25% med de större projekt som har hanterats under läsåret. 

Projektering av nytt bibliotek har startat i samarbete med föreningen Centralen och näringslivet 

i Tranemo. Nytt biblioteksdatasystem har upphandlats och kommer installeras vecka 2 2018. En 

Kulturstrategi för Tranemo kommun har arbetas fram genom en beredning. Bibliotekschef och 

kulturskolechef fungerar som sakkunniga tjänstemän i framtagandet av strategin. 

Kommunen deltar som samarbetspartner i flera kulturprojekt t.ex. Tomma rum i Uddebo, X-sites 

(Land-art), Ljudkonstrunda, Jamsession 2.0, Cultural Cluster m.fl. där bibliotekschef och 

kulturskolechef har fungerat som kontaktpersoner i kommunen. 

5 Lärandesektionens resultat 

5.1 Verksamhetens resultat 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Fritidsgårdarnas öppettider under 
lov.(Kommunens eget mått) 

1 760 1 760 100 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Det har varit samma öppettider under 
loven totalt sett. Grottan har varit öppen 
några dagar under sommarlovet. Detta 
har varit ett önskemål från besökarna och 
det ligger till grund för nästa års 
sommarlovsplanering. 

  

 Antal aktiviteter i kommunal regi 
under lov för ungdomar. (Kommunens 
eget mått) 

10 10 100 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Sommarlovsverksamheten har haft fler 
besökare totalt sett. Kalasdagarna på 
Parkudden blev en succé. Vecka 27 
verkade vara en väldigt bra vecka att ha 
den typen av öppen verksamhet. Vissa 
aktiviteter har inte varit lika välbesökta. 
Det har varit svårt att nå ut till barn och 
unga när skolorna slutat. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 2. Hur stor andel av medborgarna 
som tar kontakt med kommunen via 
telefon får ett direkt svar på en enkel 
fråga? 

50% minst 
52% 

96,15%  

 3. Hur stor andel av medborgarna 
uppfattar att de får ett gott bemötande 
när de via telefon ställt en enkel fråga till 
kommunen? 

72% minst 
100% 

72%  

 5. Hur stor andel av de som erbjudits 
plats inom förskoleverksamheten har fått 
plats på önskat placeringsdatum? 

78% minst 
64% 

121,88%  

 6. Hur lång är väntetiden (dagar) för 
de som inte fått plats för sitt barn inom 
förskoleverksamheten på önskat 
placeringsdatum? 

53 dgr högst 28 
dgr 

10,71% Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Det är sämre än förra året. Det tar 
ytterligare 2 dagar till. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 
Snittet i deltagande kommuner i KKiK är 
28 dagar. Huvudorsaken till väntetiden är 
lokalbrist. De projekt som måste 
genomföras innan lokalerna är 
tillgängliga har av olika skäl dragit ut på 
tiden. 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som uppger att 
"Lärarna i min skola hjälper mig i 
skolarbetet om jag behöver det" 

91,1 % 100 % 91,1 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Det är 52,5% av eleverna som svarar att 
det stämmer helt och hållet. 38,6% svarar 
att det stämmer ganska bra. Sammanlagt 
är det alltså 91,1% som verkar nöjda med 
den hjälp de får av sina lärare. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 11. Hur många barn per personal är 
det i kommunens förskolor? (Både 
planerad och faktiskt.) 

5,5 
barn 

högst 5,3 
barn 

96,23% Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Det planerade barnatalet per personal är 
lägre än förra året. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Den faktiska siffran är ännu lägre, 4,48. 
Så vi ligger under rikets planerade 
barn/personal i praktiken. 

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Antalet boklån för barn- och 
ungdomar 0-17 år 

17,7 20 88,5 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet kan inte jämföras med 2015. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Oklarheter om hur man räknar gjorde att 
hela kommunens utlån, även gymnasiet 
och Tranängskolan räknades med 2015, 
vilket enligt Kolada är fel. En återgång till 
korrekt beräkningsgrund visar en svag 
ökning av antalet boklån för barn och 
ungdomar. Antalet ska sedan divideras 
med antal barn i åldrarna 0-17 år och ger 
då en siffra på 17,7 - en minskning sedan 
året innan (19,9). 

En förklaring kan vara att antalet barn är 
fler, så även om utlånen ökar (+1,255) 
minskar antalet per barn. 2015 ändrades 
också åldersindelningen, från 0-14 till 0-
17 år, vilket också påverkar siffran. Hade 
vi haft kvar måttet 0-14 år hade vi haft ett 
resultat på 20,4 - en ökning. 

För 2017 redovisas boklån/barn. 

Övriga kommentarer: 

 Antal deltagartillfällen i 
föreningar/invånare i åldern 7-20 år 

74 003   Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

9662 fler deltagartillfällen 

  

 Andel barn i bidragsberättigade 
föreningar (upp till 20 år) 

40 % 50 % 80 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Andel barn i bidragsberättigade 
föreningar (upp till 20 år) 

Totalt antal medlemmar = 6 989 

Antal barn 0-6 år: (Ej bidragsberättigade) 
421 

Antal barn och unga: 7-20 år 
(Bidragsberättigade) 2 379 

Andel barn och unga: 2800/ 6989=40% 

Det är första året som den här typen av 
statistik har efterfrågats så det finns inte 
siffror för 2015. 

  

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

   Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

  

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel utlandsfödda (7-16 År) som 
deltar i kulturskolan 

   Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Inte möjligt att ta fram uppgiften 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel utlandsfödda (7-16 år) som 
deltar i någon förening 

   Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Inte möjligt att ta fram uppgiften. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel invånare som blir bemötta på 
ett positivt och professionellt sätt 

90 % 100 % 90 % Bättre än tidigare (95 mot 90%) i 
förskolans föräldramätning. 

  

  

  

  

Sektionens resultatmål: 

5.1.1 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 delvis fullbelagd. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

1. Utbyggnad pågår. 

2. En tvärgrupp har satts samman för att genomföra en lokalutredning som ser på lång och 

kort sikt. Fortsatta beslut om förskolan kommer behöva fattas. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som anger att 
"skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer" 

68 % 90 % 75,56 % Något sämre resultat (68 mot 69 %) 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Hur många barn per personal är det i 
kommunens förskolor - både planerad 
och faktisk (KKIK-mått 11) 

5,5 5,3 96,23 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Antalen barn per personal enligt 
planering har minskat något, från 5,8 till 
5,5. Det ligger fortfarande lite över 
medelvärdet i KKiK. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Den faktiska närvaron är 4,48/personal. 

Övriga kommentarer: 

 Hur stor andel av de som erbjudits 
plats inom förskoleverksamheten har fått 
plats på önskat placeringsdatum (KKIK-
mått 5) 

57 % 65 % 87,69 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Andelen som har erbjudits plats i 
förskolan inom önskad tid har ökat från 
57% till 78%, Medelvärdet för de 
deltagande kommunerna i KKiK är 63%. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Hur lång är väntetiden (dagar) för 
dem som inte fått plats för sitt barn inom 
förskoleverksamheten på önskat 
placeringsdatum (KKIK-mått 6) 

51 23 -21,74 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Väntetiden har ökat ytterligare från 51 till 
53 dagar. Medelvärdet för väntetiden 
bland kommunerna i KKiK var 28 dagar. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 3, 5 och 8 som 
anser att "Lärarna i min skola hjälper mig 
i skolarbetet om jag behöver det". 

91 % 100 % 91 % Något sämre resultat (91 mot 93%) 

  

  

  

  

 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: 

5.1.2 Biblioteket ska vara ett självklart centrum för kulturen i 

Tranemo kommun, där mångfald, öppenhet och närhet präglar 

verksamheten. Att besöka biblioteket ska vara en upplevelse 

som överraskar. (Biblioteksplan-den demokratiska 

mötesplatsen) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är god. Antalet olika arrangemang och aktiviteter var 203. 
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Analys 

Under 2016 ökades antalet arrangemang i biblioteket. Orsaken till det högre resultatet är ett 

aktivt arbete med att genomföra Biblioteksplanens mål att vara en självklar arena för kultur och 

kulturupplevelser. Med hjälp av extra medel för integration startades aktiviteter som "Låna en 

svensk", föreläsningar och sagostund med inriktning integration och mångspråk. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Under 2017 har biblioteket inte tillförts medel för integration och mångspråk vilket kommer 

påverka antalet arrangemang som kan erbjudas. Utifrån befintlig budget och samarbeten 

genom det delregionala projektet Gränslösa bibliotek kommer dock målgruppen nyanlända att 

prioriteras. 

Sektionens resultatmål: 

5.1.3 Biblioteket ska inspirera till läsning och till möten med 

litteraturen. (Biblioteksplan) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är god. 

Analys 

Att inspirera till läsning och att arbeta läsfrämjande är prioriterade verksamhetsområden för 

både barn och vuxna. Medel från Skolverket genom en ökad barn/skolbibliotekarietjänst på 35% 

har genererat ökade aktiviteter som till exempel bokpresentationer på ytterskolorna. Andra 

aktiviteter som bibliotekets barnbokklubb, Hemliga bokslukarsällskapet, och den nationella 

satsningen Sommarboken inspirerar till fritidsläsning och är ett bra komplement för inspiration 

och möten med litteratur. 

Andra aktiviteter är författarbesök, bokcirklar, aktiv skyltning av litteratur och litteraturtips på 

sociala medier. Biblioteket deltar också på olika arenor i samhället för att även nå ut till 

medborgare, som inte brukar besöka biblioteket, med information om bibliotekets verksamhet 

och utbud. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Inför läsåret 17/18 kommer det läsfrämjande arbetet med vuxna utvecklas genom dialog på 

bokcirklar, samarbeten kring arrangemang med föreningar och studiecirklar. En aktiv 

marknadsföring via till exempel sociala medier kommer att ske. 

Fortsätta finnas med på arenor utanför bibliotekslokalen och delta med bokbussen på lämpliga 

arrangemang sant aktivt arbeta med sociala medier. 

Byta biblioteksdatasystem till ett system med mer användarvänligt gränssnitt. 
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Sektionens resultatmål: 

5.1.4 Biblioteket ska ligga i framkant vad gäller modern teknik och 

digital utveckling samt verka för att digital information och 

kommunikation blir tillgänglig för alla. (Biblioteksplan) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är god med undantag av antalet publika datorer där det planeras för en utökad 

tillgänglighet med hjälp av publika surfplattor. Många lånar datorerna i en ganska jämn 

belastning. Fler använder sig av egna datorer på biblioteket, lånar wifi. 

Analys 

Verksamhetsplanen följs, man erbjuder datorer och wifi samt erbjuder digitala tjänster. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Utveckla bibliotekets digitala tjänster samt informera om dessa till allmänheten. 

Kompetensutveckling för bibliotekspersonalen. 

Sektionens resultatmål: 

5.1.5 Biblioteket ska vara platsen för kultur och kulturella upplevelser. 

(Biblioteksplan) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är god. 

Analys 

Under 2016 ökades antalet arrangemang i biblioteket. Med hjälp av extra medel för integration 

startades aktiviteter som "Låna en svensk", föreläsningar och sagostund med inriktning 

integration och mångspråk. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Under 2017 har biblioteket inte tillförts medel för integration och mångspråk vilket kommer 

påverka antalet arrangemang som kan erbjudas. Utifrån befintlig budget och samarbeten 

genom det delregionala projektet Gränslösa bibliotek kommer dock målgruppen nyanlända 

prioriteras. 



Lärandesektion, Kvalitetsanalys 16/17 16(65) 

 

 

 

Sektionens resultatmål: 

5.1.6 Kunskapsresultaten ska förbättras 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat/Måluppfyllelse 

Grundskolan  

I åk 3 har andelen elever som når kunskapskraven i samtliga ämnen sjunkit från 77,4% till 

66,4%. Bäst går det i de praktisk-estetiska ämnena. De ämnen som flest elever har svårigheter 

med är matematik och svenska/svenska som andraspråk. Detta visar också resultaten i 

nationella proven (NP) där både matematik och svenska gått sämre än förra året. Elevernas 

resultat i NP matematik är avsevärt lägre, endast 55% som klarat minst E på samtliga delprov. 

Det delprov som flest hade svårt med handlar om skriftliga räknemetoder-subtraktion. Detta 

klarade 72%.  Den del som flest klarade, 96%, handlar om att mäta, jämföra och uppskatta tid 

och volym samt att lösa enkla problem. 

I åk 6 har det gått bättre i matematik än förra året, nästan 96% klarade provet. Det var också det 

ämnesprov som gick bäst. I svenska var det 95,4% som nådde godkänt och i svenska som andra 

språk var det 81,8%. 

I åk 9 har andelen elever som klarat minst E i NP i matematik sjunkit rejält och är i år 75%. 

Under de tre föregående åren har det varierat mellan 83% och 87,3%. Engelska var det ämne 

som störst andel klarade, 95,8%. Även i samhällskunskap var resultatet bra, 93,3%. I svenska 

hade 89,5% av eleverna godkänt provbetyg och svenska som andraspråk var det 40% som 

klarade. 

Det är bättre meritvärden i år på två av F-6-skolorna, övriga är sämre. En av skolorna har ökat 

sitt genomsnittliga meritvärde med 58 poäng vilket påtagligt påverkar kommunens snitt så att 

det totala meritvärdet är högre i år. Flickornas resultat är högre än pojkarnas på fyra av fem 

skolor. Som mest skiljer det 53,3 poäng på en skola (flickor 247,9 och pojkar 194,6) 

I åk 8 (188 p) är meritvärdena högre i år samtiidgt har det gått något sämre i åk 7 (183) och åk 9 

(201,8). Skillnaden mellan flickors och pojkars resultat har ökat igen i åk 9. Men även i övriga 

årskurser är det stora skillnader mellan flickors och pojkars meritvärden. Andelen elever i åk 9 

som har minst betyget E i samtliga ämnen har minskat ytterligare något i år till 64,4%. Andelen 

elever med betyget A i åk 9 har också minskat, från 58,1% till 40,9%. Däremot har det skett en 

liten ökning i åk 7 och åk 8 gällande betyget A. 

Behörigheten till gymnasiet är ytterligare något lägre i år. 77,3% är behöriga till minst 

yrkesprogram. 

Grundsärskolan  

Samtliga elever i grundsärskolan 7–9 har nått minst betyget E i samtliga ämnen. I inriktningen 

träningsskolan anges kunskapskrav för grundläggande respektive fördjupade kunskaper. 

Eleverna får inte betyg. Istället ska lärare göra bedömningar av elevens utveckling mot målen 
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och dokumentera det i de skriftliga omdömena. Uppföljning och analys av dessa tillsammans 

med elevernas individuella studieplaner visar att alla elever når de kunskapskrav som minst 

ska nås. Eleverna som går grundsärskolan 1–6 är integrerade i grundskolan F-6 och syns inte 

separat i kunskapsuppföljningen. 

Gymnasiet 

Resultaten i vissa NP i både svenska, matematik och engelska är markant sämre än förra året. 

Det är främst elever i år 1 och 2 som det gäller. Inom matematikämnet varierar måluppfyllelsen 

i NP kraftig mellan kurserna. MAT01a (yrkeselever) klarade 58% minst E. MAT01b (ekonomi-

och samhällselever) klarade 87%. MAT01c (natur- och teknikelever) klarade 100%. I ENG06 var 

det 75% som klarade minst E. I två år har det legat på 94%. I SVE/SVA01 har det i år sjunkit från 

92% till 83% av eleverna som klarade provet. 

Andel elever (avgångseleverna) med minst E i alla kurser i studieplanen har ökat ytterligare 

sedan förra året. Trots det har meritvärdet sjunkit något i förhållande till förra läsåret från 14,8 

till 14,3. 

Andelen elever som fått gymnasieexamen är oförändrad 88%. En klar förbättring sedan förra 

året har däremot skett gällande yrkesexamen där 85% av eleverna på yrkesprogram har nått 

kraven för detta. Behörigheten till högskolestudier är något lägre i år, 63%. 

Under läsåret har 133 elever varit inskrivna på något av de fem introduktionsprogrammen. 

Antalet avbrott är 31 var av 27 är från språkintroduktionen. 

IM-program 

Nått 
behörighet för 
högskoleförb. 
program 

Elever som 
enbart saknar 
eng i 
behörigheten 
för 
högskoleförb. 
och söker 
dispens i eng 
(och nått 
behörighet för 
IMPRO också) 

Nått 
behörighet för 
yrkesprogram 

Elever som 
enbart saknar 
eng i 
behörigheten 
för 
yrkesprogram 
och söker 
dispens i eng 
(och nått 
behörighet för 
IMPRO också) 

Nått 
behörighet för 
IMPRO 

Fyller 20 år 
innevarande lå 
och nått 
behörighet 
studier på 
gymnasiekurser 
på komvux 

IMPRO 3  1    

IMPREP 1      

IMIA 2    4  

IMYRK     3  

IMSPRÅK 1 1 1 3  1 

Totalt behöriga 7 1 2 3 7  

Det är 2 elever på IMSPRÅK som nått behörighet för högskoleförberedande program resp. 

yrkesprogram. Det är 5 elever som fått betyg i sva och ma och dessutom 6 betyg i andra kurser, 

dock ej i engelska.  De flesta IMSPRÅK-elever har inte studerat engelska i sina hemländer. Men 

nyanlända elever som saknar engelska i sin behörighet har möjlighet att söka dispens för att 

kunna komma in på ett nationellt program. Det har samtliga dessa 5 elever gjort. Dessa elever 

har också möjlighet att söka yrkesprogram som IMPRO-elever. 
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Vuxenutbildning 

92 elever har fått betyg under året på SFI. 93% av dessa betyg är E eller högre. Av de 92 

eleverna var under året 42 kvinnor och 50 män. Ingen tydlig skillnad när det gäller resultat. 6 

elever har under året avbrutit studierna av varierande skäl. De allra flesta eleverna kommer via 

integrationsenheten, ett fåtal är EU-medborgare. SFI B och C är de grupper som tenderar att bli 

stora, då eleverna behöver längre tid för att klara kursen. I dessa grupper är nivåskillnaderna 

stora, vilket lett till att grupperna behövts delas vissa perioder. 

90 elever har läst 16 400 poäng med betyg E eller högre, snitt 182 poäng/elev i köpt 

vuxenutbildning. 93% av eleverna fått E eller högre. 9 elever har läst på VOX, kommunal 

vuxenutbildning med vårdinriktning i Tranemo, 500 poäng, totalt 4 500 poäng har producerats.  

Av dessa har 4 000 poäng klarats med E eller högre, dvs 88% måluppfyllelse. 

Särskild utbildning för vuxna, särvux 

6 elever har läst på grundläggande nivå på särvux under året som gått och ingen elev har 

betygsatts. Dialoger mellan ansvarig pedagog och rektor, genomgång av individuella 

studieplaner och intyg visar på en kunskapsutveckling hos eleverna även om ingen elev har 

betygsatts. 

Analys 

Grundskolan 

Den lägre måluppfyllelsen i åk 3 kan kanske delvis förklaras med att flera elever har för kort tid 

i svensk skola för att hinna nå kunskapskraven i samtliga ämnen. Men den förklaringen är inte 

tillämpbar på alla elever som har svårigheter att nå kunskapskraven. 

Meritvärdena ligger generellt lågt, men anmärkningsvärt lågt i åk 7, 8 och 9. Andelen elever 

som har minst E i samtliga ämnen är överlag fortsatt låg, med vissa förändringar. I åk 6 har 

andelen elever som klarat minst E ökat, medan andelen i åk 7 har sjunkit markant. Fortfarande 

är det oklart varför elevernas resultat sjunker så kraftigt när de kommer till åk 7. Är betygen i 

åk 6 "för höga" eller är betygen i åk 7 "för låga"? Finns det förklaringar i progressionen i 

kunskapskraven? 

De elever som läsåret 16/17 gick ur åk 9 hade 201,8 p i meritvärde (fl 223,1 och po 185,1) Samma 

elever hade när de gick ur åk 6 210 p i meritvärdet (fl 220,7 och po 201). För flickornas del har 

det skett en knapp förbättring under högstadiet medan pojkarna istället visar på en försämring 

på nästan 16 meritpoäng totalt. Detta mönster syns tydligt när man studerar resultaten för 

pojkar och flickor över tid. Från att i åk 6 haft "relativt höga" meritvärden så sjunker resultaten 

rejält för både flickor och pojkar i åk 7. Det som i flera år har visat sig ske är att i åk 8 och 9 går 

flickornas resultat stegvis uppåt medan pojkarnas resultat förblir låga. Hur betygen i åk 7 

påverkar elevernas motivation och därmed också elevernas resultat är något som ännu inte har 

belysts tillräckligt och därmed inte heller åtgärdats. I kvalitetsanalysen för Tranängskolan 7–9 

framkommer att samtliga av de få elever som anger att de inte trivs i skolan är pojkar. Trivs de 

inte skolan för att det inte går bra i studierna eller går det dåligt i studierna för att de inte trivs i 

skolan? 
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John Hattie påtalar i Visible learning att hur undervisningen bedrivs är avgörande för elevernas 

lärande. Skolverket skriver i sin lägesbeskrivning 2017 att lärarens viktigaste, och kanske 

svåraste, uppgift är att anpassa undervisningen till elevernas förutsättningar och behov. Detta 

behöver utvecklas i alla verksamheter, men mest påtagligt är behovet på 7–9. 

Grundsärskolan  

På grund av få elever i grundsärskolan är det inte möjligt att göra jämförelser mellan pojkar och 

flickor eller över tid. Det är inte heller möjligt att göra någon jämförelse med riket då 

betygsresultaten i grundsärskolan inte samlas in på nationell nivå. Men en analys av 

betygsspridningen är gjord och ett mönster visar på E-C. Vad beror det på? Är undervisningen 

inte utformad så att eleverna ges möjlighet att nå kunskapskraven för högre betyg? På grund av 

ett litet elevunderlag går det inte att dra några slutsatser kring vad som kan vara orsaken till 

avsaknaden av A och B, undervisningen, bedömningen och/eller elevernas förmågor. Frågor 

som dessa ligger till grund för ett utvecklingsbehov hos lärarna inom betyg och bedömning. 

Gymnasiet 

Årets avgångselever från gymnasiet har något bättre resultat än förra årets. Däremot kan man 

se en kraftig försämring i NP-resultat i vissa kurser i år 1 och 2. En tänkbar förklaring kan vara 

att det i år 1 nu börjat ett flertal av de nyanlända som tidigare gått på språkintroduktionen. Det 

är svårt för en del av dem att klara engelskan till exempel då många av dem inte varit vana vid 

den engelska språkmiljön. Resultaten är lite spretiga vilket gör det svårt att dra några slutsatser. 

Dock är det tydligt att måluppfyllelsen i matematik är sämre i kurserna 1a och 1b. 

Eftersom IM-elevernas studiebakgrund och studiemotivation är mycket varierande måste varje 

elevs studier individanpassas och antalet ämnen resp. elev läser varierar. Om eleven har 

godkänt betyg i ex grundskolans engelska kan eleven också påbörja gymnasiestudier i kursen. 

När eleverna börjar IM-individuellt alternativ (IMIA) har de flesta en negativ syn på skolan och 

har många misslyckanden bakom sig. De har en låg motivation till studier och saknar ofta en 

tro på sin egen förmåga. Ungdomarna kan ha problem med psykisk ohälsa och sociala 

bekymmer.  Programgruppen arbetar därför medvetet med att eleverna ska få en bättre 

självkänsla, positiv syn på sig själva och på skolan. Grundstommen i programlagets arbetssätt 

är ett salutogent förhållningssätt präglat av de vuxnas intresse, engagemang och förståelse för 

resp. elevs situation. Det samarbete som påbörjades under våren 2016 har fortsatt med projekt 

Startskottet som vänder sig till ungdomar med psykisk ohälsa som behöver stöttning för att 

komma in i studier och arbete. Startskottet erbjuder vägledning, coachning, både individuellt 

och i grupp. Samverkan mellan Startskottet och IMIA har fungerat mycket bra och 6 elever från 

IMIA har varit inskrivna på Startskottet. Dessa elever har haft insatser från Startskottet i form 

av enskilda samtal, gruppsamtal, praktik m.m. Coacherna på Startskottet har samordnat olika 

myndigheters insatser för eleverna och stöttat dem praktiskt. Matematikundervisningen har 

inte fungerat bra för IMIA- och IMYRK-eleverna detta läsår. Ingen har klarat grundskolekursen. 

På Språkintroduktion har tillströmningen av elever stoppat upp, vilket medfört att 

organisationen har förändrats under läsåret. Många av eleverna har visat en stor motivation till 

studier och har, efter nivåtester i sva, gått upp till de högre nivåer vilket har medfört att dessa 

grupper blivit större. Rutiner kring ordning och studiero behöver förbättras. Frånvaron har 
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fortsatt varit hög. 

I början av läsåret ingick språkintroduktionen i det urval skolor som Skolinspektionen gjorde 

sin kvalitetsgranskning hos. I rapporten om Tranemo står det så här Sammanfattningsvis bedömer 

Skolinspektionen att utbildningen till stora delar är flexibelt utformad och anpassad efter elevernas 

skiftande förkunskaper och utbildningsbehov, avseende studietakt, omfattning och innehåll. 

Genomförandet av utbildningen vilar på en kartläggning och utgår från ett helhetsperspektiv på elevens 

kunskaper och behov. Individuella studieplaner finns upprättade för eleverna. Vilka ämnen en elev läser 

styrs dock framförallt av vilken undervisningsgrupp eleven tillhör. Det kan därför finnas begränsningar 

för en enskild elev att studera alla de ämnen som kan gynna eleven inför fortsatta studier eller yrkesliv. 

Vuxenutbildningen 

SFI-verksamheten har under året nått goda resultat. Förklaring är dels ett gott arbete när det 

gäller kartläggning av eleverna så att dessa placeras i rätt grupp, dels sammanhållningen bland 

lärarna och att dessa har utbildning och behörighet för undervisningen. Lärarna prövar olika 

metoder och skapar god relation till eleverna och åtnjuter därmed gott förtroende.  De elever 

som fått F eller hoppat av studierna har olika skäl till detta som flytt osv. Några elever har 

också haft hög frånvaro. Det saknas dock värde på genomströmning, hur lång tid en elev 

behöver för att nå godkänt resultat. Tillgången på statistik och det systematiska kvalitetsarbetet 

behöver förbättras. 

Det är komplext att göra en analys av kunskapsresultaten inom vuxenutbildningen då det är 

svårt att få full insyn i en verksamhet som bedrivs någon annanstans. De goda resultaten beror 

delvis på god vägledning inför de studier som bedrivs. Kontakten med de elever som läser 

någon annanstans är svår att upprätthålla och därför svårt att stödja de elever som upplever 

problem med sina studier. 

Undervisningen på VOX håller hög kvalitet och stora insatser har gjorts för att hjälpa elever 

med studiesvårigheter och att anpassa verksamheten efter deras behov. Målet måste 

naturligtvis vara 100 %, men när det gäller elever som studerar på vuxenutbildning finns det 

några som under utbildningens gång avbryter av olika skäl. Det är också en stor andel av 

eleverna som har ett annat modersmål än svenska och därför har en extra utmaning i att klara 

studierna. 

Särskild utbildning för vuxna, särvux 

Gällande kunskapsutveckling inom särvux har elevgruppen i sin helhet utvecklats, men på 

individnivå finns det en variation i utvecklingen. Alla elever läser på grundläggande nivå och 

samtliga elever har utvecklats mot kunskapskraven i kursplanerna, men ingen av eleverna har 

nått något delmål i kurserna. Därför har ingen elev betygsatts. Alla elever har en individuell 

studieplan. 

Nyanländas lärande 

Det är svårt att, i nuvarande utformning av det systematiska kvalitetsarbetet, urskilja hur de 

nyanlända eleverna klarar sina studier. De ingår i elevunderlaget och lyfts inte särskilt ut för 

uppföljning. Detta är något som behöver förbättras under nästa år. Utan specifika data är inte 
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analys och riktade åtgärder möjliga att genomföra. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Grundskolan 

Grundskolan behöver fortsätta att utveckla matematikundervisningen, jobba mer med 

matematiska begrepp i de lägre årskurserna. Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

behöver tydligare genomsyra undervisningen. Kompetensutveckling i detta kommer t.ex. ske 

med hjälp av läslyftet. Mer kollegialt samarbete och lärande ska utvecklas. Skolorna behöver 

jobba mer med synliggörande av kunskapskrav och utveckla bedömningen, använda 

Skolverkets bedömningsstöd för likvärdighet. Ett formativt förhållningssätt ska genomsyra 

undervisningen. Lärarna behöver göra gemensamma planeringar för samsyn och likvärdighet. 

Samarbete och samrättning av NP ska ske i större utsträckning. Kompetensutveckling i NPF 

genomförs under kommande läsår. Viktigt att tidiga insatser vid behov av stöd sker. Planera 

och genomföra lektioner så att alla elever kan motiveras och få förutsättningar att nå målen 

behöver göras i större omfattning. Framför allt 7-9 behöver se över och säkerställa att pojkar och 

flickor ges samma förutsättningar att nå målen. 

Grundsärskolan  

Inom ramen för Samverkan för bästa skola kommer ett utvecklingsarbete på grundsärskolan, 

gällande styrdokumenten, betyg och bedömning, starta hösten 2017. Det ska också anordnas 

kompetensutveckling i Infomentor så att kunskapsuppföljningen får högre kvalitet och 

gemensam struktur. 

Gymnasiet 

Gymnasiet behöver fortsätta insatserna med kollegialt lärande inom matematik, formativt 

förhållningssätt och kompetensutveckling i NPF. Man ska se över hur resurserna används för 

att sätta in dem på rätt ställe. Mer systematisk kunskapsuppföljning under läsåret för att 

tidigare sätta in extra anpassningar och särskilt stöd är en nödvändighet. Ett förebyggande 

elevhälsoarbete har inletts 16/17 och ska fortsätta, med insatser som intervjuer av nya elever och 

samtal med vårdnadshavare i ett tidigt skede för att tidigare identifiera elever som har 

svårigheter. 

På IM finns ett väl upparbetat arbetssätt, programlaget träffas regelbundet och planerar 

verksamheten samt diskuterar enskilda elevers utveckling och behov. Föräldrar hålls ständigt 

uppdaterade. När behov uppstår kontaktas socialtjänsten, BUP och/eller andra hjälpinstanser. 

Det behövs en förändring i upplägget på matematikundervisningen på IMIA och IMYRK. 

Fortsätta att arbeta för ökat samarbetet mellan undervisande lärare på språkintroduktionen för 

att utveckla undervisningen. Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 

språkintroduktionen måste eleverna ges ett större utbud av ämnen och nivåer på 

undervisningen oavsett kunskapsnivå i svenska. Det innebär en förändrad organisation av 

studierna på språkintroduktionen. Ytterligare utökning av studiehandledning är nödvändig 

både för eleverna på IMSPRÅK och för de elever som gått in på nationella program. Bättre 

tillgång på studie- och yrkesvägledning för IMSPRÅK-eleverna är nödvändig. 
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Vuxenutbildningen 

På SFI ska det systematiska kvalitetsarbete förbättras med återkommande analyser av elevernas 

resultat på nationella prov och sambandet frånvaro/studieresultat. Kompetensutveckling i form 

av Läslyftet där samtliga lärare medverkar ska ske där till hösten. Fördjupat samarbete med 

andra aktörer såsom Arbetsförmedlingen, ökat elevinflytande genom systematisk utvärdering 

av hur eleverna upplever studierna är ytterligare förbättringsinsatser som ska ske. Förstärkning 

av studie- och yrkesvägledningen och en kontroll av de studieplaner som eleverna har är 

nödvändigt. En studie- och yrkesvägledare med fokus på vuxenutbildning inkl. SFI ska 

anställas. En bättre kontroll av verksamheten genom administrativa system som fungerar 

kommunövergripande behöver ske. 

Nyanländas lärande 

Huvudmannen ska ta fram rutiner för hur nyanländas lärande ska synliggöras och utvecklas i 

det systematiska kvalitetsarbetet. Organisation, mottagande och elevresultat ska följas upp och 

analyseras på både enhetsnivå och sektionsnivå. Utvecklingsledaren har huvudmannens 

uppdrag att vara samordnare för nyanländas lärande och ingår i ett regionalt nätverk. Inom 

ramen för det uppdraget kommer en del insatser från bland annat Skolverket att genomföras 

för att på kort och lång sikt ha en utbildning av hög kvalitet för att förbättra förutsättningarna 

för dessa elever. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

63 % 100 % 63 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Årets resultat 63% är en kraftig 
försämring från förra årets 74%. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 
Siffran på respektive delprov högre, 
mellan 78 och 89%. Det tyder på att det 
är olika elever som har missat något 
delprov, 

  

Övriga kommentarer: 

 Andelen elever i åk 3 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella 
ämnesproven i svenska som andraspråk. 

   Detta resultat ingår från läsåret 15/16 i 
svenska och det är svårt att få fram 
någon tillförlitligt sammanfattande 
resultatet. 

Det vi kan konstatera när vi ser de 
enskilda skolornas resultat, 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. 

Antalet elever som undervisas i svenska 
som andraspråk varierar också kraftigt 
mellan skolorna. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

55 % 100 % 55 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Andel elever som klarat samtliga delprov 
i matematik är avsevärt försämrat i 
jämförelse med förra året. 55% 16/17 mot 
73% 15/16. Ser man till de enskilda 
delproven är det betydlig högre siffror. Till 
exempel ligger delprov A-D på 91-96%. 
Det delprov som lägst andel klarade 
(72%) var delprov F2. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever i åk 3 som uppnått 
kunskapskraven utifrån den undervisning 
som bedrivits. 

66,4 % 100 % 66,4 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

En granskning av elevernas 
kunskapsutveckling i förhållande till 
kunskapskraven för lå 16/17 visar att 
andelen elever som har godtagbara eller 
mer än godtagbara kunskaper var 66,4%. 
Samma mått lå 15/16 var 77,4%. Det är 
en minskning med 11%-enheter. 

  

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?)  

Det är 47 elever som inte nått alla 
kunskapskrav. Av dessa är det 23 som 
inte klarat 3 eller fler ämnen. Det är flest 
elever som har svårigheter med 
matematik (33) och svenska/svenska 
som andraspråk (13 resp.17). De 
praktisk-estetiska ämnena går bäst. 

En orsak kan vara att flera elever har gått 
en kort tid i den svenska skolan och 
därför har svårt att nå kunskapskraven i 
samtliga ämnen. Det är dock inte 
förklaringen till alla som inte når målen. 
Varje skolenhet måste analysera sina 
resultat och vidta de åtgärder som 
behövs. Det kan vara en stor individuell 
variation. 

  

Övriga kommentarer:  

Det är oklart vilket underlag som har 
legat till grund för värdet i Stratsys 
tidigare år. För att kunna göra en 
jämförelse med förra året har siffrorna 
tagits fram för lå 15/16 på samma sätt 
som för lå 16/17 här ovan. 

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

95,4 % 100 % 95,4 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Obetydlig minskning från förra året. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 6 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella 
ämnesproven i svenska som andraspråk. 

81,8 % 100 % 81,8 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Rejäl ökning av andelen elever som 
klarat kunskapskraven i svenska som 
andraspråk från förra året. Förbättringen 
är drygt 10 procentenheter. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

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

95,9 % 100 % 95,9 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre resultat än förra året, ökning från 
90,8 till 95,9%. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

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

92,5 % 100 % 92,5 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

I engelska har en mindre andel elever 
klarat kunskapskraven än förra året, från 
97,5 ner till 92,5%. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

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

75 % 90 % 83,33 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Årets resultat är bättre än förra året. En 
ökning har skett från 70,2% till 75% av 
eleverna som fått minst E i samtliga 
ämnen. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Genomsnittligt meritvärde i åk 6 
212,1 230 92,22 % Är resultatet sämre/bättre än 

föregående år? 

Meritvärdet är något bättre i år, från 
206,3 till 212,1. Dock har det inte nått 
upp till 14/15 års meritvärde som var 
224,2 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

56,8 % 90 % 63,11 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Andelen elever som nått minst E i år är 
betydligt lägre än förra året. Det har 
sjunkit från 67,6% till 56,8%. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

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

60 % 90 % 66,67 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Det är något större andel som klarat 
minst E detta läsår, från 54,3% till 60%. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Genomsnittligt meritvärde i åk 9 
201,8 220 91,73 % Är resultatet sämre/bättre än 

föregående år? 

Meritvärdet har sjunkit något sedan förra 
året. Det är pojkarna som tappat, från 
194,2 5ill 185,1. Flickorna däremot har 
fått högre resultat 223,1 jmf med 211,9 
(15/16). 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel utan godkända betyg i ett, 
flera eller alla ämnen i årskurs 9 

35,6 % 10 % -156 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Något större andel elever som inte har 
godkänt betyg i ett eller fler ämnen än 
förra läsåret. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel som är behöriga till 
gymnasieskolans nationella program 

77,3 % 100 % 77,3 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Andelen elever behöriga till minst 
gymnasieskolans yrkesprogram har 
minskat marginellt från förra läsåret. 
Förändringarna är större när man jämför 
pojkars och flickors resultat separat 
mellan läsåren. Förra läsåret var andel 
pojkar som blev behörig 74%, vilket i år 
ökat till 78,4%. För flickorna har istället 
andelen behöriga sjunkit påtagligt från 
83% till 75%. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

82 % 75 % 109,33 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Andelen elever som klarat minst E i 
samtliga kurser har ökat markant från 
73% förra läsåret till 82% i år. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

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

89,5 % 100 % 89,5 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Det är en något mindre andel elever som 
klarat NP i svenska detta läsår. I år var 
det 89,5% att jämföra med förra årets 
94,6%. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

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

40 % 100 % 40 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Precis som i svenska är andelen elever 
som klarat NP i svenska som andraspråk 
lägre än förra årets 46,2%. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

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

75 % 100 % 75 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Matematik är (förutom svenska som 
andraspråk) det ämnesprov där minst 
andel elever uppnår kunskapskraven. Det 
har sjunkit med 12,3 procentenheter. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

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

95,8 % 100 % 95,8 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet i engelska är det bästa av 
läsårets nationella prov. Det har 
dessutom förbättrats med 4,5 
procentenheter sedan förra året. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever i åk 9 som uppnår 
kunskapskraven i de nationella 
ämnesproven i NO 

90,3 % 100 % 90,3 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Årets NO-prov genomfördes i fysik och 
andelen elever som klarade 
kunskapskraven var 90,3%. Det är inte 
helt jämförbart med förra årets 80,3% då 
det provet gjordes i biologi. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

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

93,3 % 100 % 93,3 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Årets nationella prov i SO gjordes i 
samhällskunskap och 93,3% av eleverna 
nådde kunskapskraven. Förra årets var 
det betydligt färre, 84,2%, men då gällde 
det historia. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever med minst betyget E i 
åk 9 i samtliga ämnen 

64,4 % 100 % 64,4 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är något lägre än förra året 
från 66,5% till 64,4% 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever som uppnått 
grundläggande behörighet till universitet 
och högskola inom 3 år. 

63 % 90 % 70 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Något lägre andel elever som klarade 
grundläggande behörighet för 
högskolestudier. är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Genomsnittligt betygsvärde i 
samtliga elevers slutbetyg i 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 

14,3 15 95,33 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Meritvärdet har sjunkit med 0,5 poäng. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel avgångar/avbrott i 
gymnasieskolan, vuxenutbildningen och 
SFI. 

   Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Det går inte att göra en sammanvägd 
siffra på så olika verksamheter. Inom sfi 
är avbrottsnivån 6%. Vilket är samma 
nivå som förra året. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som fullföljer 
gymnasieutbildningen i Tranemo 
gymnasieskola inom 3 år 

93 % 100 % 93 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre än föregående års resultat som var 
86%. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Arbetet med formativ bedömning och 
elever med behov av stöd har 
uppmärksammats bättre. 

Övriga kommentarer: 

 Förädlingsvärde (gymnasieskolan) 
   Förädlingsvärde är inte ett aktuellt mått. 

I SKL:s Öppna jämförelser-
gymnasieskola använder man begreppet 
modellberäknat värde. Värdet visar 
skillnaden mellan kommunens faktiska 
värde och det förväntade 
(modellberäknade) värdet i 
procentenheter. Det förväntade värdet 
bygger på en beräkning som visar 
samvariationen mellan elevernas resultat 
och följande bakgrundsfaktorer: 
meritvärdet från grundskolan, 
föräldrarnas utbildningsnivå, utländsk 
bakgrund, familjesammansättning samt 
familjens disponibla inkomst. Källa: SCB 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, 
andel (%), modellberäknat värde. Där har 
Tranemo en positiv avviklelse från 
förväntat resultat med 14%-enheter. Det 
innebär en 11:e placering i riket för elever 
som gick ut gymnasiet lå 15/16. 

Det är utifrån det modellberäknade värdet 
som Tranemo gymnasieskola under åren 
2009-2013 sammanvägt placerade sig på 
1:a plats i riket gällande fullföljda studier 
inom 4 år inkl. IV. 

 Andel elever som studerar/arbetar 3 
år efter gymnasiet 

   I SKL:s Öppna jämförelser-
gymnasieskola 2017 (bygger på lå 15/16) 
finns måttet Ungdomar som är etablerade 
på arbetsmarknaden eller studerar 2 år 
efter fullföljd gymnasieutbildning, andel 
(%). 

81% av eleverna som gått på Tranemo 
Gymnasieskola är etablerade eller 
studerar. Motsvarande mått för 
folkbokförda i kommunen är 77%. 

 Andel elever som går direkt vidare till 
universitet/högskola 

   Det finns inget underlag för andelen 
elever som gått vidare. Däremot 
redovisade Universitetkanslerämbetet 
170912 statistik för Andel (procent) 
kvinnor och män som 2003-2016 (födda 
1984-1997) påbörjat högskolestudier 
senast vid 19 års ålder, per län och 
kommun. Läsanvisning: uppföljningsår, 
(födelseår), Tranemo, (riket) 

2016 (1997) 14,8% (12,8%) 

2015 (1996) 8,2% (13,7%) 

2014 (1995) 18,0% (14,6%) 

2013 (1994) 13,7% (15,1%) 

2012 (1993) 11,2% (14,9%) 

2011 (1992) 21,9% (15,1%) 

2010 (1991) 15,0% (15,2%) 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel elever som fullföljt 
gymnasieutbildningen inom 4 år 

100 % 100 % 100 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma som föregående år 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Det är en uppgift som behöver hanteras 
försiktigt då en del tyder på att det kan 
finnas felkällor i underlaget. Rutinerna 
och kvaliteten på statistiken behöver 
förbättras. 

Övriga kommentarer:  

 Andelen elever som fått 
gymnasieexamen 

88 % 100 % 88 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samma resultat som förra året. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Andel elever på yrkesprogram som 
fått yrkesexamen 

85 % 100 % 85 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Tydlig förbättring av resultatet från förra 
läsåret. Drygt 10 procentenheter större 
andel av yrkeseleverna har fått sin 
yrkesexamen. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

Arbete med att ge stöd till elever som 
riskerar att inte nå målen för examen kan 
vara en förklaring. En stor del av APL-
handledarna har genomgått 
handledarutbildning i gymnasiets regi. 

Övriga kommentarer: 

Sektionens resultatmål: 

5.1.7 Verksamheten ska stimulera och bidra till barns utveckling och 

lärande 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat/Måluppfyllelse 

Överlag är det god måluppfyllelse i förskolan gällande att stimulera barns utveckling och 

lärande. Man arbetar med både språk, matematik och naturvetenskap på varierade sätt. 

Andelen barn som utvecklar olika förmågor kopplade till dessa områden är stor. 

I fritidshemmet är andelen elever som får möta olika rörelsemiljöer, prova olika aktiviteter stor. 

Man får till exempel utveckla sin matematiska förmåga i leken. Verksamheten bidrar också på 

ett bra sätt till att barnen lär sig visa sina kunskaper med olika uttryckssätt. Aktiviteter i 

fritidshemmet har bidragit till ökad samarbetsförmåga. 

I Skolenkäten våren 2017 från Skolinspektionen finns påståendet "Skolarbetet är intressant". I åk 

5 svarar 92% att det stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. Motsvarande i åk 9 är 
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66% och på gymnasiet år 2 84%. För åk 9 och år 2 gy finns påståendet "Mina lärare får mig att 

tro på mig själv i mitt skolarbete". Där anser 66% i åk 9 och 88% i år 2 gy att det stämmer helt 

och hållet eller ganska bra. Ytterligare ett påstående som riktar sig till åk 9 och år 2 gy är "Mina 

lärare förväntar sig att jag ska göra mitt bästa". Där anser 85% i åk 9 och 97% i år 2 gy att det 

stämmer helt och hållet eller ganska bra. 

På påståendet ”Jag får för lite utmanande arbetsuppgifter i skolan” svarar 28% av eleverna i åk 

9 att det stämmer helt och hållet eller ganska bra. På gymnasiet svarar 20% att det stämmer 

ganska bra, ingen att det stämmer helt och hållet. 

Analys 

Detta mål handlar framför allt om förskolans och fritidshemmens kärnverksamhet (att 

stimulera och bidra till varje barns utveckling och lärande). Det blir viktigt att titta på detta 

eftersom det inte finns några kunskapsresultat att analysera för dessa verksamheter. 

Förskolorna jobbar med olika läroplansmål såsom att barnen ska 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 deras kvalitetsanalys är det dessa mål som följs upp. Dessutom är 

det inte några mätbara mål utan mer fråga om uppskattning. Det blir därför svårt att ge någon 

exakt bild av hur måluppfyllelsen ser ut. 

I fritidshemmen handlar detta mål om att utveckla elevernas förmåga inom språk och 

kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle, lekar och fysiska 

aktiviteter. Även här är det svårt att ge några precisa resultat. 

Men det är också intressant att se hur skolan stimulerar och bidrar till elevernas utveckling och 

lärande. Eleverna i åk 5 och i år 2 på gymnasiet uttrycker i större utsträckning att skolarbetet är 

intressant än eleverna i åk 9. Förutom stimulans kommer också begrepp som tillit in. Frågorna 

som handlar om tillit till elevens förmåga visar på ganska stora skillnader mellan åk 9 och år 2 

gy. Om man jämför med riket ligger inte åk 9 lågt utan i stort sett i nivå med övriga. Däremot 

ligger resultaten för år 2 gy markant över rikssnittet. Alla elever ska nå minst E i betyg; men får 

alla elever möjlighet att nå sin fulla potential och nå högre betyg? Det är en svårare fråga. 

Uppenbarligen finns det lite att jobba på när det gäller då drygt var 4:e elev i åk 9 och var 5:e i 

år 2 gy tycker att de får för lite utmaningar i sitt skolarbete. 

För att möta alla elever och ge dem rätt stimulans är det viktigt att ha en tillitsfull relation och 

att arbeta med ett formativt förhållningssätt. Frågorna var är jag?, vart ska jag? och hur kommer 

jag dit? är nödvändiga att arbeta med oavsett på vilken nivå som målet ligger. Detta behöver 

utvecklas på både högstadiet och gymnasiet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Förskolorna fortsätter sitt påbörjade arbete med den pedagogiska dokumentationen så att varje 

barns utveckling ligger till grund för förskolans planering och uppföljning. 
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Den satsningen som kommunen gör för att stärka fritidsverksamheten fortsätter bland annat 

med kompetensutveckling i samarbete med Navet. 

Utveckla nätverk/träffar för fritidshemmens personal för kollegialt lärande. 

Formativt förhållningssätt behöver utvecklas hos lärarna så att det präglar alla klassrum och 

skolformer. Trots tidigare insatser på gymnasiet behöver man fortsatt fokusera på att utveckla 

detta. För 7–9 kan det vara aktuellt med kompetensutveckling i detta inom ramen för insatser i 

Samverkan för bästa skola. 

Uppföljning av integrerade elever 

Måluppfyllelse 

I huvudmannens uppföljning av de integrerade eleverna framgår att skolorna gör sitt bästa för 

att de ska ha en så bra skolsituation som möjlighet. Det finns en stor flexibilitet och lyhördhet 

inför elevernas olika behov. Skolorna har ett stort fokus på att eleverna ska känna social 

delaktighet i sina klasser. I uppföljningarna framgår att de resurser som är kopplade till de 

integrerade eleverna generellt har goda kunskaper om konsekvenserna av den 

funktionsnedsättning som eleverna har. I uppföljningarna framgår också att det finns vissa 

oklarheter och problemområden, vilka beskrivs och analyseras närmre nedan. 

Analys 

I Skolverkets rapport Integrerade elever står att ”Ofta väljer rektorn att fatta beslut om att ändra 

timplanen för den integrerade eleven så att eleven ska få samma undervisningstid i de olika ämnena som 

den övriga klassen. I en del ämnen innebär det att den integrerade eleven får fler timmar jämfört med den 

skolform eleven är mottagen i och i andra ämnen färre… Rektorn kan besluta att göra sådana 

anpassningar som krävs för att undervisningen ska fungera för den integrerade eleven. Om det innebär 

att eleven får färre timmar i något ämne behöver skolan göra en bedömning av om eleven ändå ges 

förutsättningar att kunna nå kunskapskraven i det ämnet. Ofta fattas beslut om att ändra timplanen med 

motiveringen att det gynnar den sociala gemenskapen. Här är det viktigt att påpeka att även om den 

sociala utvecklingen är viktig så har eleven rätt till de förutsättningar som leder till en optimal 

kunskapsutveckling och att detta behöver vara i fokus när skolan fattar beslut.” I uppföljningarna 

framkommer att det är en utmaning att fullt ut följa timplanen för den skolform eleverna är 

mottagna i. Inget beslut om anpassningar av timplanen är gjord för någon av de åtta eleverna. I 

dialogen under uppföljningarna menar rektorer och personal att man följer timplanen för 

grundsärskolan eller träningsskolan. I uppföljningarna framkommer dock att några av skolorna 

inte fullt ut är säkra på den timplan som gäller för den integrerade eleven. I uppföljningarna har 

timplan för grundskolan och timplan för grundsärskolan, samt träningsskolan jämförts och 

några av skolorna fick insikt i skillnaderna i timplanerna. Engelska är ett exempel på ämne där 

timplanerna skiljer sig mycket åt. I grundsärskolan har eleverna 180 timmar och i grundskolan 

480 timmar. Ämnet hem- och konsumentkunskap är ett annat exempel, där grundsärskolans 

elever har 525 timmar medan grundskolans elever har 118 timmar. 

I flera av uppföljningarna framgår att lärarna önskar mer stöd i att planera en undervisning 

utifrån två olika skolformers kursplaner. Det finns ett behov av att få resonera tillsammans med 

andra lärare som har integrerade elever kring planeringen av en sådan undervisning samt 
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bedömning utifrån de kunskapskrav som gäller i respektive skolform. I de flesta av 

uppföljningarna framgår att det sällan är alla av de berörda undervisande lärarna samlas kring 

en integrerad elev och diskuterar en undervisning som utgår från båda skolformernas 

styrdokument. I någon av uppföljningarna framgår att inte alla av de berörda undervisande 

lärare på skolan har kännedom om vad en integrering innebär och att eleven följer en annan 

skolforms styrdokument. För eleven innebär det att den inte får den undervisning den har rätt 

till. Detta är också något som framkommit i Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 

integrerade elever. Inspektionen konstaterade att det inte alltid vid planering av dessa elevers 

undervisning som man utgår från grundsärskolans kursplaner, Det förekom i granskningen att 

aktuell kursplan inte bestämdes förrän vid bedömningen. Det måste vara tydligt i såväl 

planering som vid bedömning av de integrerade eleverna vilka styrdokument som ligger till 

grund. 

I uppföljningarna framgår att man strävar efter både pedagogisk och social delaktighet för de 

integrerade eleverna, men det framgår också i flera av uppföljningarna att den resursperson 

som är kopplad till den integrerade eleven har huvudansvaret för den integrerade eleven. I 

några av uppföljningarna framgår att det inte är tydligt vem som har ansvaret för planeringen 

av undervisningen. I några uppföljningar problematiseras att det kan innebära att det inte är 

den ansvariga läraren som planerar för den integrerade eleven, utan att resurspersonen gör det. 

I någon uppföljning beskrivs att resurspersonen får ta del av lärarens planering, men att det är 

upp till den personen att själv göra de anpassningar som krävs. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

 Rektor för de integrerade eleverna ska säkerställa att alla av de berörda undervisande 

lärare på skolan har kännedom om att den integrerade eleven följer en annan skolforms 

styrdokument samt vilket ansvar den undervisande läraren har för den integrerade 

eleven. 

 Rektor för de integrerade eleverna ska stödja och möjliggöra för regelbundna 

planeringsdialoger mellan ansvariga lärare och resurs. 

 Rektor för integrerade elever ska stödja och möjliggöra att resurser och samtliga lärare 

som undervisar en integrerad elev träffas för kollegialt lärande. Skolorna kan med fördel 

använda delar av Skolverkets material Integrerade elever och Skolinspektionens 

kvalitetsrapport om integrerade elever som ett stöd i dialogerna. 

 Huvudmannen ska se till att det genomförs minst 1 nätverksträff/termin för rektorer, 

lärare och resurser till integrerade elever. Syftet med nätverksträffarna är att bidra till att 

bland annat öka kunskaperna om grundsärskolans styrdokument och utvecklingen av 

en undervisning utifrån två olika skolformers kursplaner. Nätverksträffarna kan också 

bidra till ökad samverkan och kollegialt lärande mellan skolorna. Sammankallande och 

mötesledare för dessa är rektor för grundsärskolan. Syftet är att huvudmannen, genom 

nätverksträffar, vill stödja det kollegiala lärandet och öka kunskaperna om integrering 

bland de skolor som har integrerade elever. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andel föräldrar till barn i skolan som 
uppger att "Personalen har höga 
förväntningar på mitt barn. 

85 % 100 % 85 % Något sämre än tidigare (85 mot 86%). 
Men inom felmarginalen. 

  

  

  

  

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

92 % 100 % 92 % Resultatet bättre än föregående år (92 
mot 89%) 

  

  

  

  

Sektionens resultatmål: 

5.1.8 Varje elev kan använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat/Måluppfyllelse  

Inom grundsärskolan har eleverna utvecklat sitt användande av digitala verktyg och detta har 

haft påtaglig positiv inverkan på elevernas utveckling. Ipad med individuella upplägg är ett 

exempel på verktyg som används och har en avgörande roll i att stödja utveckling och 

självständighet hos eleverna i träningsskolan. Även inom särvux har användningen av digitala 

verktyg ökat i undervisningen. 

IKT-satsningen inom övriga skolformer har också pågått enligt plan. Eleverna använder digitala 

verktyg mer och mer. Utbyggnad med chromebooks och verktyget G-suite for education pågår 

inom både grundskolan och vuxenutbildningen. 

Analys 

För att eleverna ska vilja och kunna använda digitala verktyg är tillgången till dem samt 

lärarnas förhållningssätt avgörande. De appar och program som eleverna använder behöver 

vara väl kända av undervisande och stödjande personal. För att möta elever med varierad 

funktionsförmåga behöver lärarna ha god kännedom om verktygen och kunna anpassa dem. 

I enheternas kvalitetsanalyser anges att eleverna har tillräckliga kunskaper för att använda IKT 

som ett fungerande verktyg i sitt lärande. Men vad avses egentligen? Vilken nivå handlar det 

om? I de nya styrdokumenten står det att eleverna ska ha adekvat digital kompetens. Det är 

betydligt vidare än att bara kunna använda digitala verktyg i sitt lärande. 

Skolverket har lämnat förslag på två nationella IT-strategier för de olika skolformerna till 

regeringen. De innehåller förslag till förändringar i styrdokumenten, vilket till vissa delar redan 

är genomfört. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens 

och innovativa förmåga samt att förbereda dem för ett aktivt deltagande i ett allt mer 

teknikorienterat arbets- och samhällsliv. Förändringarna innebär bland annat att 
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programmering ska komma in redan från förskolan. Det har skrivits in i matematik- och 

teknikämnena i alla skolformer. Från åk 7 och upptill gymnasiet ska samtliga elever lära sig 

programmera genom att skriva kod själva. Detta ställer stora krav på att det på varje skola finns 

både teknik och kompetens som kan möta de utökade kraven. 

Skolverket säger att skolans digitalisering inte är ett IT-projekt utan ett förändringsprojekt där 

ledarskap är den viktigaste framgångsfaktorn. De trycker på att digitalisering är mer än datorer 

och plattor; det gäller att förändra arbets- och förhållningssätt. Det handlar om att leda en 

pedagogisk verksamhet mot skolans uppdrag i styrdokumenten. Skolledare har fått ett stort 

ansvar för arbetet med skolans digitalisering och för att se till att likvärdighet nås. I detta är 

skolledarens roll och kompetens att leda lärande i en digitaliserad skola mycket viktig för hur 

väl våra verksamheter ska lyckas. Det är till exempel de som leder lärarnas lärande och skapar 

de förutsättningar på sin enhet som behövs för att barnen/eleverna ska utveckla adekvat digital 

kompetens. Lärandesektionen måste också diskutera en gemensam strategi med skolledarna för 

att sektionens digitalisering ska gå i samma riktning och bli likvärdig mellan enheterna inom 

respektive skolform. Varje skolledare behöver för att göra detta också utveckla sin egen digitala 

kompetens. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Kommunen måste ha ett gemensamt synsätt för förskolans respektive skolans digitalisering. 

Det finns en plan för utbyggnad av infrastruktur för att säkerställa nödvändiga tekniska 

förutsättningar. Den innehåller ekonomiska förutsättningar men dessa är inte beslutade ännu, 

vilket behövs för att arbetet med att bygga ut infrastrukturen ska kunna gå vidare. 

Kompetensutveckling för skolledarna både i den egna digitala kompetensen och i att leda 

digitaliseringen, dvs att leda lärandet, ska genomföras under det kommande läsåret. Detta 

kommer främst att ske i form av kollegialt lärande. Det blir en egen variant av TLC (Teacher 

Learning Communities) kallad LLC - Leader Learning Communities. Inom ramen för detta ska 

tidigare genomförd LIKA (SKL:s verktyg för utvärdering och utveckling av skolans 

digitalisering) användas. Det ska också på ett tydligare kopplas ihop med det systematiska 

kvalitetsarbetet som sker på enheterna. 

En inventering i vad skolledarna själva bedömer som behov för den egna digitala kompetensen 

kommer att genomföras vid läsårsstaten. Utifrån de framkomna behoven kommer 

huvudmannen att genomföra olika insatser för att möta detta. 

Utbildning av pedagoger i utökad digital kompetens: kompetensutvecklingsdag mars 2018, 

löpande genom IKT-nätverk, teach meets etc är insatser som ska ske under läsåret 17/18. 

Utbildningen i verktyget G-suite for education för pedagoger vars elever har chromebooks ska 

genomföras. 

Lärandesektionen ska se till att inventering behoven, planering och genomförande av 

utbildning i programmering, främst för matematik- och tekniklärare i alla skolformer och 

årskurser sker. 
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Huvudmannen ska se över och förändra resultatmålet och måtten som ligger till grund för 

förskolans/fritidshemmets/skolans planering, genomförande och uppföljning av 

digitaliseringen. 

Sektionens resultatmål: 

5.1.9 Alla barn/elever ska få det stöd de behöver för att nå målen i 

läroplanen. (Utvecklad elevhälsa) 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Resultat/Måluppfyllelse  

De barn i förskolan som behöver stöd får överlag detta. Det finns några förskolor som har haft 

svårare att fullt ut stödja alla. I Skolenkäten våren 2017 svarar 94% av eleverna i åk 5 att 

påståendet "Min lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det" stämmer helt och hållet 

eller ganska bra. På samma påstående i åk 9 svarar 89% att det stämmer helt och hållet eller 

ganska bra. På gymnasiet år 2 ökar andelen till 95%. Samtidigt kan man se att 18% av eleverna i 

åk 9 och 15% av år 2 gy tycker att "Skolarbetet är för svårt för mig". 

Utifrån kunskapsresultaten, meritvärdena och behörighetsnivån till gymnasiet/högskolan och 

Skolinspektionens granskning 2016 kan man konstatera att vi inte har lyckats tillräckligt med 

vårt stöd. Det finns även några elever som inte kommer till skolan alls, trots insatser från skolan 

i samverkan med hemmet. 

Förstärkningar inom området elevhälsa har gjorts genom att en samordnare för elevhälsan har 

anställts på 50% (i kombination med uppdraget som rektor för grundsärskolan och särvux). 

Dock finns fortfarande inte någon anställd psykolog, utan det köps in vid behov. Det gäller 

framförallt utredningar. 

Analys 

I samtliga läroplaner för de olika skolformerna är det tydligt att "skolan har ett särskilt ansvar 

för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen". Det står 

också att "skolväsendet har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning". En 

konsekvens av att inte ha egen psykolog är att den professionen saknas i elevhälsans 

förebyggande arbete. 

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. I förskolan har barn med extra 

stora behov gjort att man inte upplever sig räcka till riktigt. Vakans gällande specialpedagog 

och personalomsättning har varit bidragande orsaker också. Dock visar enkätresultat på att 

vårdnadshavare i stor utsträckning är nöjda. 

Under längre tid har den största utmaningen varit att möta samtliga elever i verksamheten för 

åk 7–9. Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram behöver utvecklas 

ytterligare. Men det är också viktigt att utvärdera hur man inom ordinarie undervisning kan 

möta alla elever. Grundskolans läroplan säger att "hänsyn ska tas till elevernas olika 
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förutsättningar och behov" och "därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla". Ett 

sätt att utveckla en undervisning som bättre möter individen är ha ett formativt 

förhållningssätt. Där har skolorna kommit lite olika långt. För att förbättra och utöka detta 

behövs en del kompetensutvecklingsinsatser. Det kan ske genom Samverkan för bästa skola, men 

också genom att använda interna resurser som kommunens förstelärare. 

Studiehandledning på modersmålet är en viktig insats för nyanlända elevers möjligheter att nå 

målen. Där måste ett målmedvetet arbete ske för att tillhandahålla detta. Även modersmålsstöd 

i förskolan är av vikt och där är det fortfarande bristande tillgång. 

Det har blivit särskilt tydligt att barn/elever, i alla skolformer, som har någon form av 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) är en utmaning för verksamheterna att möta. 

Tranängskolan F-6 har haft handledning av Elisabeth Rådberg. På gymnasiet har en förstelärare 

handlett en grupp lärare utifrån SPSM:s Studiepaket NPF. Men kunskaperna i att möta och 

undervisa barn/elever med NPF måste öka. Skolorna behöver också se över hur lärmiljön ser ut 

respektive behöver se ut för att eleverna ska få förutsättningar att nå målen. 

Rutiner för hur frånvaro ska dokumenteras och vilka åtgärder som ska vidtas har förtydligats i 

alla skolformer. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Arbetet ska fortsätta enligt Elevhälsoplanens intentioner. Inom några verksamheter kvarstår 

fortfarande en del arbete med att implementera planen och dess innebörd. Där behöver 

huvudmannen under hösten ta ett ansvar att följa upp att detta sker. 

I professionsgruppen för specialpedagoger ska man under nästa läsår fokusera på arbetet med 

att utveckla och jobba för högre kvalitet i insatser och dokumentation kring extra anpassningar, 

särskilt stöd och åtgärdsprogram. Huvudmannen kommer bland annat att följa upp detta 

genom sin internkontroll. Det kommer att göras stickprov på att dokumentationen finns och 

håller tillfredsställande kvalitet. 

Fortsatt arbete för att följa upp frånvaron, utreda och sätta in tidiga insatser ska ske. I detta är 

kurator och skolsköterska viktiga aktörer. Huvudmannen kommer att bland annat att följa upp 

detta genom sin internkontroll. Det kommer att göras stickprov på att dokumentationen finns 

och att åtgärder har vidtagits. 

För att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet i elevhälsans och förskolechefers/rektorers 

elevdokumentation ska systemet PMO införas för alla dessa grupper. Det finns i dag för 

skolsköterskorna. Utbildning genomförs i september. 

Alla skolformer ska fortsätta kompetensutvecklingsinsatserna inom NPF under nästa läsår. Det 

ska bland annat anordnas föreläsning med Elisabeth Rådberg i några verksamheter. Det ska 

vara en kommungemensam dag den 1/11 med föreläsare från Attention och sedan fortsätter 

arbetet på enhetsnivå. 

Alla skolor ska se över hur lärmiljön (inkl. digitala verktyg) kan anpassas till elever med olika 

funktionsnedsättningar, med fokus på NPF. Som vägledning och stöd används SPSM:s 
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Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Detta ska läggas in som en aktivitet i Stratsys, 

genomföras och följas upp i nästa kvalitetsanalys. 

Både huvudmannen och de enskilda verksamheterna måste följa upp de nyanlända elevernas 

lärande med större systematik. Huvudmannen ska lägga in detta som ett eget resultatområde i 

Stratsys på både huvudmannanivå och enhetsnivå för att det ska säkerställas och synliggöras i 

det systematiska kvalitetsarbetet. 

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". 

91 % 100 % 91 % Något sämre resultat (91 mot 93%) 

  

  

  

  

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

78 % 100 % 78 % Sämre resultat än tidigare (78 mot 82%) 

  

  

  

  

 Andel elever/barn som får det stöd 
de behöver 

   Inget statistiskt mått vi följer upp. Det 
görs en samlad bedömning istället. 

  

Sektionens resultatmål: 

5.1.10 Utveckla undervisningen i matematik 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Utvecklingen av matematikundervisningen har fortsatt inom delar av verksamheten. Det sker 

både genom att ämneslagen jobbar med Skolverkets matematikmoduler själva och på vissa 

ställen under ledning av en förstelärare. 

Analys 

Samtalen och arbetet utifrån lärmodulerna upplevs positivt av matematiklärarna och 

ämneslagen. Vilket genomslag detta fått på hur undervisningen i klassrummet bedrivs och 

elevernas måluppfyllelse på sikt är oklart. Årets matematikresultat är nedslående på många 

områden. Det är alarmerande att bara drygt hälften av gymnasiets yrkeselever klarat NP. Det är 

viktigt att under nästa läsår göra en utvärdering av matematikresultaten, både för att få veta 

vilka effekter insatserna haft och för att planera fortsättningen. En utveckling av samarbetet 

mellan lärare som undervisar i matematik i olika delar av grundskolan och gymnasiet behöver 

komma till stånd. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortfarande gäller det att implementera de nya didaktiska kunskaperna i undervisningen och 

fortsätta det kollegiala lärandet. 
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Samarbetet och sambedömning vid NP behöver ske i större utsträckning. Matematiklärare på 

7–9 och gy ska ha några gemensamma ämnesträffar under nästa läsår. 

Huvudmannen ska genomföra en utvärdering av insatserna våren 2018. Det kommer bland 

annat göras med hjälp av en enkät till samtliga lärare som undervisar i matematik och en analys 

av matematikresultaten över tid. 

Sektionens resultatmål: 

5.1.11 Utveckla ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse  

Enheterna har kommit olika långt. På gymnasiet har man genomfört Läslyftet i en grupp, med 

just språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som tema. Med hjälp av resurser från till 

exempel Skolverket och Skoldatateket har arbetssättet utvecklats i verksamheterna. Men som 

helhet i kommunen har vi inte kommit tillräckligt långt i att utveckla ett språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt. I olika omfattning används språkstödjare/studiehandledare. 

Analys 

Pedagogen behöver utgå ifrån varje barns/elevs förutsättningar och anpassa metodik och 

pedagogik så att barnet/eleven har möjlighet att utvecklas mot kunskapskraven. Ett språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt behöver genomsyra all verksamhet/undervisning för att stödja 

kunskapsutveckling. Utifrån barnens/elevernas olika kognitiva nivå och 

språkliga/kommunikativa förmåga kan den språk- och kunskapsutvecklande undervisningen 

dock behöva se olika ut. 

Inom förskolan upplevs att tillgången på modersmålsstöd inte är tillräcklig, vilket är 

problematiskt då andelen barn med annat modersmål än svenska är stor i förskolan. 

När det gäller till exempel elever inom grundsärskolan och grundläggande nivå på särvux är 

det viktigt att tänka språk i en vidare bemärkelse. Självklart ska eleverna utveckla ett 

ämnesspråk, men detta kan uttryckas på olika sätt. För en elev som har stora svårigheter att 

verbalt sätta ord på företeelser, behöver pedagoger ha god kunskap om kompensatoriska 

hjälpmedel och alternativ kommunikation. 

Rektors/förskolechefs prioritering, lokala förutsättningar och medarbetarnas förkunskaper har 

haft stor betydelse för hur långt man kommit. Detta arbete behöver också kopplas samman med 

hur vi hanterar nyanländas lärande som helhet. När fler och fler av de nyanlända eleverna går 

från Språkintroduktionen till nationella program på gymnasiet blir det än mer angeläget att 

undervisningen präglas av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

Det är dock viktigt att betona att språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt gynnar alla barn 

och elever oavsett språklig bakgrund. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Detta är fortsatt ett prioriterad område kommande år. Arbetet med implementering av 

Språkplanen behöver följas upp. 

Utbildning för förskollärare ska genomföras i samverkan med HLK, Jönköping och Skolverket. 

Det är kursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan på 7,5hp. 

Med hjälp av material från Skolverket kan ämneslagen på egen hand fortsätta utveckla 

kompetensen i detta arbetssätt. Läslyftet fortsätter på gymnasiet under ledning av en 

förstelärare. I förskolan ska bland annat arbetet med bildstöd och tecken som stöd fortsätta att 

utvecklas. 

Uppföljning av arbetssättet och dess effekter behöver också synliggöras i det systematiska 

kvalitetsarbetet gällande de nyanlända elevernas utbildning. 

Sektionens resultatmål: 

5.1.12 Förstelärarna ska bidra till utveckling av skolan 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse  

Det upplevs positivt för verksamheterna att ha förstelärare.  I vilken omfattning just deras 

insatser bidrar till utveckling av skolan är svår att mäta med kvantitativa metoder 

Analys 

Förstelärarnas uppdrag ser väldigt olika ut mellan skolorna. Uppdragen går mer och mer ihop 

med arbetslagsledandeuppgifter på några av skolorna. Inom f-6 är det vanligt att uppdraget 

också är kombinerat med IKT-ansvar. Gemensamt är ändå att de arbetar med det kollegiala 

lärandet på olika sätt. De bidrar till utvecklingen på sina skolor. Det kan handla om formativa 

strategier, elevdokumentation, matematik, läslyft, NPF etc. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Uppföljning och utvärdering av uppdragen behöver göras på både enhets- och 

huvudmannanivå. 

Kommande läsår har gruppen förstelärarna på kommunnivå fokus på aktuella skolforskare och 

hur deras forskning kan få genomslag i undervisningen. Utgångspunkt är en läscirkel kring 

boken De fem stora av Jesper Ersgård. Då kommer en fördjupning av ske kring bland annat 

growth mindset och formativa strategier. 

Sektionens resultatmål: 

5.1.13 Biblioteksverksamheten ska stärka elevernas måluppfyllelse. 

(Biblioteksplan) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 
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Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är god. Mättalet för antal utlån 0–17 år har ändrats, se kommentar på analys av 

måttet. 

Analys 

Biblioteket har aktivt utvecklat lovaktiviteterna och prioriterat målgruppen. Föreläsningar, 

bokpresentationer, författarbesök och skapande verksamhet är aktiviteter med mål att erbjuda 

det lustfyllda lärandet/läsandet på fritiden och därmed stärka elevernas måluppfyllelse. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Biblioteket ska använda barnens bokcirkel, Hemliga bokslukarsällskapet, som fokusgrupp för att 

utveckla lovaktiviteterna. Man fortsätter söka medel från Skolverket för skolbibliotekarietjänst 

som ska arbeta mot ytterskolorna och utveckla samarbetet med rektorer/lärare. 

Sektionens resultatmål: 

5.1.14 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 

Resultat/Måluppfyllelse 

Trivseln i förskolor och skolor har minskat marginellt men är fortfarande hög. Andelen 

eleverna som trivs i skolan ligger på 92%. När det gäller enkätunderlaget finns inte 

grundsärskolans elever och eleverna i särskild vuxenutbildning med. De har istället i 

utvecklingssamtal och i andra samtal fått uttrycka sin uppfattning om trivseln och de har hög 

trivsel i skolan. 

Trivsel enligt föräldrar har i förskolan har ökat något till 98%, men i skolan backat till 90%. För 

fritidshemmet finns ingen data att analysera. 

I Skolinspektionens skolenkät finns några frågor som handlar om grundläggande värden på 

skolan. Dessa kan också kopplas till trivseln. På påståendet "I min skola respekterar vi 

varandras olikheter" svarar 67% i åk 9 och 88% i år 2 gy att det stämmer helt och hållet eller 

ganska bra. På "I min skola respekterar elever och lärare varandra" svarar 63% i åk 9 och 89% i 

år 2 gy att det stämmer helt och hållet eller ganska bra. 

I åk 5 finns bara ett påstående för ovanstående två och det är "I min skola respekterar vi 

varandra". På det svarar 87% av eleverna att det stämmer helt och hållet eller ganska bra. 

Kultur- och biblioteksverksamheterna har hög andel trivsel, 98%. Fritidsverksamehten har inte 

mätt trivseln i någon enkät. Men i samtal med besökarna på fritidsgårdarna framgår att trivseln 

har ökat sedan föregående år. 
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Analys 

Trivseln är över lag god i både förskola och skola. Men det är markant mindre andel föräldrar 

till barn i skolan som anger att deras barn trivs i skolan jämfört med förskolan. Det är viktigt att 

skolorna tar upp med både elever och föräldrar vad det kan bero på att trivseln minskar när 

man börjar skolan. 

Det är också oroväckande att endast 63% av eleverna i åk 9 upplever att lärare och elever 

respekterar varandra på Tranängskolan 7–9. Även gymnasiets 88% är anledning till att jobba 

med relationerna. Ledarskapet i klassrummet är av avgörande betydelse för hur lärandet kan 

lyckas. "Klassrumsklimatet är en avgörande faktor för att återkoppling ska fungera. Det krävs 

en positiv och förtroendefull relation med läraren." (Hertz & Karlsson 2017 i Vänd på tanken-

Framgångsrik undervisning i klassrummet) 

I de lägre åldrarna och på mindre enheter verkar barn/elev vara mer synliga och kan få 

personliga relationer till pedagogerna, vilket ger en stor trivsel och trygghet. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Olika åtgärder kan gälla olika enheter. Nedan är exempel på vad som ska göras. 

 Implementera planen mot diskriminering och kränkande behandling till ett aktivt och 

levande dokument för alla pedagoger och elever. 

 Rastaktiviteter för alla som planeras av pedagoger i f–6. 

 Åldersblandade aktiviteter över hela skolan.  

 Högre vuxentäthet på skolgården som stöd för eleverna på raster.  

 Öka samarbetet mellan 7–9 och grundsärskolan.  

 Relationsbyggande mellan elever och lärare på 7–9 och gymnasiet. 

 Ta med vårdnadshavare till barn på fritidshemmet i framtida enkäter.  

 Införa gårdsråd på fritidsgårdarna för att öka trivseln och göra ungdomarna mer 

delaktiga i utvecklingen av gårdarna. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

92 % 100 % 92 % Resultatet något sämre än tidigare (92 
mot 93%) 

  

  

  

  

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

90 % 100 % 90 % Resultatet sämre än tidigare (90 mot 
94%) 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

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

98 % 100 % 98 % Marginellt bättre resultat än tidigare (98 
mot 97%). 

  

  

  

Sektionens resultatmål: 

5.1.15 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 

Resultat/Måluppfyllelse 

Trygghet enligt föräldrar i förskolan har ökat något till 97%, men i skolan uppger föräldrarna i 

stället en minskning 90%. Bland eleverna själva anger 92% att de känner sig trygga i skolan och 

detta är en minskning från förra året. Om man följer elevernas trygghet från 2012/2013 tills nu 

har det gått från 96% första året till 94% under flera år till att i år vara 92%. Andelen bland både 

elever och föräldrar är i år den lägsta på fem år. Svarsfrekvensen var inte så god i kommunens 

egen enkät. 

I Skolinspektionens skolenkät svarade 94% av vårdnadshavarna till barn i förskoleklass "Mitt 

barn känner sig tryggt i skolan" stämmer helt och hållet eller ganska bra. Samtidigt svarar 18% 

av dem att "Det finns elever på skolan som mitt barn är rädd för". 

I enkäten svarar 86% (95% i riket, 91% förra gången HT-15) av eleverna i åk 5 att påståendet 

"Jag känner mig trygg i skolan" stämmer helt och hållet eller ganska bra.  76% (71% i riket) av 

eleverna svarar att påståendet "Jag har studiero på lektionerna" stämmer helt och hållet eller 

ganska bra. Angående påståendet "På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet" 

svarar 43% (60% i riket) av eleverna att det stämmer helt och hållet eller ganska bra. Det är 129 

av 134 elever som har besvarat enkäten, vilket ger en mycket bra svarsfrekvens (96%). 

I samma enkät för elever i åk 9, svarar 82% (84% i riket) av eleverna att påståendet "Jag känner 

mig trygg i skolan" stämmer helt och hållet eller ganska bra. I samma enkät svarar 51% (62% i 

riket) av eleverna att påståendet "Jag har studiero på lektionerna" stämmer helt och hållet eller 

ganska bra. Angående påståendet "På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet" 

svarar 76% (62% i riket och förra gången på Tranäng HT15 var siffran 64%) av eleverna att det 

stämmer helt och hållet eller ganska bra. Det är 111 av 132 elever som har besvarat enkäten, 

vilket ger en bra svarsfrekvens (84%). 

Inom grundsärskolans anger både elever och vårdnadshavare hög grad av både trivsel och 

trygghet. Där har åtgärder som vidtagits under året för trygghet i samband med ombyte till 

idrotten fått önskad effekt. I övrigt har alltid personal från grundsärskolan 7–9 följt med 

eleverna när de deltar/är integrerade i grundskolan 7–9 om eleven själv vill det. På raster finns 

alltid personalen kvar i verksamheten och vid behov stödjer eleverna i det sociala samspelet. På 
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lunchen följer alltid personal med eleverna till matsalen. 

Gymnasiet har en svarsfrekvens på 84%, 80 elever av 95 har svarat. Där uppger man att 

tryggheten i skolan stor. På påståendet "Jag känner mig trygg i skolan" svarade 96% att det 

stämmer helt och hållet eller ganska bra. 75% av eleverna anser att " Jag har studiero på 

lektionerna" stämmer helt och hållet eller ganska bra. Angående påståendet "På lektionerna stör 

andra elever ordningen i klassrummet" svarar 30% av eleverna att det stämmer helt och hållet 

eller ganska bra. 

Men ändå finns det elever som är rädda för andra elever, både i åk 9 och år 2 gy . 12% i åk 9 

respektive 16% i år 2 gy svarar att "I min skola finns det elever som jag är rädd för" stämmer 

helt och hållet eller ganska bra. Dessutom svarar 14% av åk 9 att "I min skola finns det personal 

som jag är rädd för" stämmer helt och hållet. På gymnasiet är den siffran så låg att den inte 

redovisas. 

Inom kulturskolan, biblioteks- och fritidsverksamheterna är andelen trygga deltagare/besökare 

99,5–100%. 

Analys 

Tryggheten i förskolor och skolor är fortfarande hög, men det finns i skolan en viss 

nedåtgående trend att bevaka. Men ändå finns det elever som uttrycker rädsla för såväl andra 

elever som för personal. Detta är något som måste tas på största allvar. Det finns flera 

konsekvenser av en sådan rädsla. Det påverkar med största sannolikhet kunskapsresultaten, 

inte minst om man skulle vara rädd för någon lärare. För att lyckas i sitt skolarbete är 

förtroendet och respekten mellan elev och lärare en grundläggande förutsättning. 

Likaså påverkar klassrumsklimatet undervisningen och elevens utveckling. Många elever har 

svårt att koncentrera sig när det är oroligt omkring dem. De kan då både bli offer och orsak till 

att studieron är dålig. En bra ledarskapet i klassrummet är något som är nödvändigt och som 

gynnar många områden som trivsel, trygghet, stimulans och kunskapsresultat. 

Åtgärder/aktiviteter för fortsatt utveckling 

För att öka tryggheten för grundsärskolans elever är det viktigt att jobba med ökad integrering 

med övriga elever. För eleverna på grundsärskolan 7–9 behöver personal fortsätta vara med 

dem på lunch, raster etc. 

Relationsskapande insatser både elever emellan och mellan personal och elever behövs på 7–9 

och gymnasiet. 

Lärares ledarskap i klassrummet behöver stärkas och utvecklas på 7–9 och gymnasiet. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 



Lärandesektion, Kvalitetsanalys 16/17 44(65) 

 

 

 

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. 

92 % 100 % 92 % Något sämre än tidigare (92 mot 94%) 

  

  

  

  

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

90 % 100 % 90 % Sämre än tidigare (90 mot 94%) 

  

  

  

  

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

97 % 100 % 97 % Bättre än tidigare (97 mot 95%) 

  

  

  

  

Sektionens resultatmål: 

5.1.16 Ge alla medborgare förutsättningar att leva ett bra liv. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Trivseln och tryggheten i förskolor och skolor är fortfarande hög. 

Trivsel Föräldrar, förskolan har ökat något till 98% skolan backat något till 90%. 

Trivsel Elever ligger på 92%. 

Trygghet föräldrar Förskola 97%, Skola föräldrar 90% och elever skola 92% 

Kultur- och fritidsverksamheten har höga "nöjdhetsindex". 

Sektionens resultatmål: 

5.1.17 Tranemo bibliotek ska stödja det livslånga lärandet genom att 

vara ett lokalt kunskapscentrum för formellt och informellt 

lärande. Biblioteket ska stödja och stimulera läslust och 

språkutveckling. (Biblioteksplan) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen är mycket god. 

Analys 

Antalet aktiviteter har ökat med hjälp av medel för integration som biblioteket fick under 2016. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 
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Fortsätta erbjuda intressanta föreläsningar och inspirera till läsning genom läsfrämjande 

aktiviteter riktade mot både barn och vuxna. 

Sektionens resultatmål: 

5.1.18 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 

95% av föräldrarna i förskolan upplever att de blir bemötta på ett positivt och professionellt 

sätt. 

I servicemätningen i KKIK så frågan kring bemötande var inom Lärandesektionen 100% 

måluppfyllelse. 

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" 

83 % 100 % 83 % Något bättre än tidigare (83 mot 81%) 

  

  

  

  

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

91 % 100 % 91 % Bättre än tidigare (91 mot 88 %) 

  

  

  

  

 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". 

88 % 100 % 88 %  

Sektionens resultatmål: 

5.1.19 Öka tillgängligheten till handläggare per telefon. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Tillgängligheten per telefon varierar från 50–67%. 

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) 

50 % 52 % 96,15 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Uppgiften som redovisats här gäller hela 
kommunen. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 
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Sektionens resultatmål: 

5.1.20 Tillgängligheten via e-post till handläggare ska vara på en hög 

nivå. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Tillgängligheten på E-post är 100%. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Hur stor andel av medborgarna som 
skickar in en enkel fråga  ställt till 
"Förskola, grundskola samt kultur och 
fritid"  via e-post får svar inom två 
arbetsdagar? ( del avKKIK mått1) 

100 % 96 % 104,17 % Resultatet för lärandesektion är 100 % , 
det är 4 procentenheter högre än 
kommunens totala resultat. 

  

  

Sektionens resultatmål: 

5.1.21 Bemötandet ska vara på en hög nivå. 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Vårdnadshavare i skolan ger uttryck för att bemötandet är gott. 

Det är viktigt att det finns ett förtroende mellan förskolans och skolans personal och 

vårdnadshavarna. Ett öppet förhållningssätt och lyhördhet är två viktiga redskap för att skapa 

bra relationer. 

95% av föräldrarna i förskolan upplever att de blir bemötta på ett positivt och professionellt sätt. 

I servicemätningen i KKIK så frågan kring bemötande var inom Lärandesektionen 100% måluppfyllelse 

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) 

72 % 78 % 92,31 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Uppgiften gäller hela kommun. Det är ett 
sämre resultat än förra året. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

Sektionens resultatmål: 

5.1.22 Biblioteket ska ha ett brett utbud av medier, tjänster och 

aktiviteter även för personer med annat modersmål än svenska. 

(Biblioteksplan) 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse 
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Måluppfyllelsen är mycket god. Det har genomförts 28 integrationsfrämjande aktiviteter på 

biblioteket. 

Analys 

Med hjälp av statliga medel kunde stora satsningar på integration och mångspråk göras under 

2016. En bibliotekarie anställdes för att arbeta mot målgruppen och Kultur i Väst gjorde en stor 

satsning på utbildning av bibliotekspersonal när det gäller integration och mångspråk under 

hösten. 

Kultur i Väst har tillfört medel för satsning på inköp av media på andra språk än svenska samt 

media för svenskinlärning. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Det delregionala projektet Gränslösa bibliotek, som startar under hösten 2017, kommer erbjuda 

bibliotekspersonalen utbildning kring mångspråk och integration samt innehålla en del där 

man planerar att arbeta uppsökande med hjälp av bokbussen. 

5.2 Inflytande/delaktighet 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 13. Hur god är kommunens 
webbinformation till medborgarna? 

73% minst 
80% 

91,25%  

Sektionens resultatmål: 

5.2.1 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 

Resultat/måluppfyllelse 

På frågan i kommunens enkät till föräldrar till barn i förskolan "Dialog mellan förälder och 

förskola är bra" är 91% positiva svar. 

På frågan i kommunens enkät om "Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter" svarar 

84% positivt. 

Inom såväl grundsärskolan som särskild utbildning för vuxna anger eleverna att de har goda 

möjligheter till inflytande och kan påverka undervisningens utformning. Det förekommer till 

exempel regelbundna klassråd och diskussioner i grundsärskolan. 

I Skolenkäten för eleverna i åk 5 fanns påståendet "På lektionerna är vi elever med och påverkar 

på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter". 75% svarade stämmer helt och hållet eller 

stämmer ganska bra. Motsvarande resultat i åk 9 är 59%. 44% av åk 9 att "Vi elever har 
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inflytande över undervisningens innehåll" stämmer ganska bra, ingen anser att det stämmer 

helt och hållet. På gymnasiet svarar 57% av eleverna i år 2 på samma påstående att det stämmer 

helt och hållet eller stämmer ganska bra. 

"På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika 

skoluppgifter" svarar 59% av eleverna i åk 9 och 72% av elever i år 2 gy att det stämmer helt och 

hållet eller stämmer ganska bra. 

65% av både åk 9 och år 2 gy att "I min skola är vi elever med och påverkar vår skolmiljö". 

I samma enkät (våren 2017) svarade eleverna i åk 9 på påståendet ”Jag vet vad jag behöver 

kunna för att nå kunskapskraven i skolan”. 75% av eleverna tycker att det stämmer helt och 

hållet eller ganska bra. Men 32% tycker att påståendet ”Jag tycker det är svårt att veta vad jag 

ska klara av i skolan” stämmer ganska bra. 

För fritidsgårdarna finns inte några statistiska mått eftersom enkäter inte genomförts i någon 

större omfattning. Personalen har däremot intervjuat och fört samtal med ungdomarna om 

trivsel, trygghet och delaktighet. Ungdomarna tycker att de i hög grad får vara delaktiga i 

beslut som rör gårdarna. 

Analys 

Det är viktigt att fortsätta utveckla elevinflytandet i alla skolformer. Det är en utmaning att 

åstadkomma ett reellt inflytande över undervisning och skolsituationen. I Barnkonventionen 

och skollagen står det att barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder 

och mognad. Där visar resultaten i Skolenkäten på det motsatta. Eleverna i åk 5 anser sig ha 

mer och säga till om angående undervisningen än vad eleverna i åk 9 tycker om sina 

möjligheter. På gymnasiet ökar andelen igen som anser sig ha inflytande över sin 

undervisningssituation. 

För att nå bra resultat måste man veta och förstå vad man ska kunna. Det finns ett 

utvecklingsområde inom detta från grundskola upp till gymnasiet. Särskilt på 7–9 behöver 

formativa strategier i undervisningen utvecklas. Kunskapsuppföljningen behöver 

dokumenteras och finnas tillgänglig för såväl elev som vårdnadshavare, Den är också ett 

nödvändigt verktyg för lärare, rektor och huvudman i ansvaret för kunskapsuppföljningen. Här 

finns det brister i tillgängligheten på både 7–9 och gymnasiet. 

En annan del av inflytande och delaktighet är tillgänglig kunskapsuppföljning. Både eleven och 

vårdnadshavaren har rätt att kunna följa kunskapsutvecklingen. 

Att skapa rutiner och följa upp klassråd och elevråd är ett sätt att jobba med det mer formella 

elevinflytandet. Detta kan göras redan i de tidiga skolåren. 

Aktiviteter/åtgärder för utveckling 

Bygga relationer med sina elever är något som, enligt slutsatser av enkätsvaren, behöver 

utvecklas. Det tillsammans med ett formativt förhållningssätt behöver genomsyra alla 

skolformer. I Samverkan för bästa skola på Tranängskolan 7-9 kan en del insatser att göras som 
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gäller detta. 

Utveckla dokumentationen av kunskapsuppföljningen behövs. Infomentor ska används på 7–9. 

Gymnasiet behöver säkerställa att även rektor och huvudman har tillgång till 

kunskapsuppföljningen. Det som är möjligt i Fronter är inte tillräckligt för att säkerställa 

systematik och kvalitet i uppföljningen under pågående läsår. 

Rektor ska följa upp att klassråd och elevråd genomförs inom skolan. 

Införa gårdsråd på fritidsgårdarna för att öka trivseln och göra ungdomarna mer delaktiga i 

utvecklingen av gårdarna ska göras. Använda digitala verktyg via mobiltelefon för att få 

ungdomarna att delta i utvärderingar och skapa ökad delaktighet ska fritidsverksamheten 

prova. 

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". 

84 % 100 % 84 % Sämre än tidigare (84 mot 86%) 

  

  

  

  

 Andelen elever i åk 3, 5 och 8 samt 
gymnasiet som svarar att "Jag vet vad 
jag ska kunna för att nå kunskapskraven i 
de olika ämnena". 

78 % 100 % 78 % Lika resultat jfr med föregående år 

  

  

  

  

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

82 % 100 % 82 % Bättre resultat än föregående år (82 mot 
79%) 

  

  

  

  

 Hur god är kommunens 
webinformation inom "Förskola, 
grundskola, gymnasieskola samt ideell 
sektion, kultur och fritid" till 
medborgarna? (KKIK mått 13) 

73 % 76 % 96,05 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Siffran gäller hela kommunen och är 
något bättre än förra året. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

5.3 Ekonomi 

Sektionens resultatmål: 

5.3.1 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. Som nämnts under förutsättningar kommer en djupare 

analys av KPE, kostnad per elev, att göras under hösten 2017. Därefter ska en ny 
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resursfördelningsmodell tas fram. Detta gäller förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola 

och gymnasium. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 22. Kostnad för de elever som inte 
fullföljer ett gymnasieprogram 

119 kr högst 
123 kr 

103,25% Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Siffran för 2016 är 17 214 kronor att 
jämföra med rikets 26 362. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 20 B. Hur effektiva är kommunens 
grundskolor i förhållande till övriga 
kommuner? 

1 287 högst 
1 082 

81,05%  

 20. Kostnad per betygspoäng 
410 
kpb 

högst 382 
kpb 

92,67%  

 16. Vad är kostnaden för ett inskrivet 
barn i förskolan? 

110 kr högst 
137 kr 

119,71%  

5.4 Övriga mål enligt lagkrav 

Sektionens resultatmål: 

5.4.1 Utveckla ett väl fungerade systematiskt brandskyddsarbete 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Utbildningar och brandskyddsronder sker enligt plan. 

Sektionens resultatmål: 

5.4.2 Utveckla ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet utvärderade i juni och en ny handlingsplan för året 

upprättades och fastslogs i Lärandesektionens verksamhetsråd tillika skyddskommitté vid 

läsårsstarten. Analys för lå 16/17 och handlingsplan för 17/18 bifogas. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Totalindex 
4,27 4,22 101,18 %  

 Index "Allmän trivsel" 
4,54 4,4 103,18 %  

 Index "Arbetsglädje" 
4,49 4,54 98,9 % Är resultatet sämre/bättre än 

föregående år? 

I princip samma resultat som 2014/2015 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Index "Stimulans i arbetet" 
4,91 4,5 109,11 %  

 Andel verksamheter som har rutiner 
för samb. 

100 % 100 % 100 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Resultatet är bättre. Samtliga 
verksamheter har nu rutiner för både  
arbetsmiljörond och för rapportering av 
olycksfall och tillbud 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade 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 

27,4 30 108,67 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

På samma nivå som föregående år. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Antal anställda per chef skola och 
förskola 

31,4 35 110,29 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Ungefär sammanivå som tidigare 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Antal anställda per chef kultur och 
fritid 

8,7 25 165,2 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Ungefär samma nivå som tidigare 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Lärandesektionens chefers samlade 
flexsaldo (snitt) 

58 70 117,14 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Ett något högre saldo än tidigare. 
Inkluderar nu också komptid eftersom 
kultur fritid och bibliotek arbetar helger. 
Undantaget komptiden är värdet 54 h 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Arbetsmiljötempen Chefer 
 7  Är resultatet sämre/bättre än 

föregående år? 

Upplevelse av en något högre 
arbetsbelastning och ett något lägre 
resultat på hur man mår. Detta kan nog 
ses som ett resultat av att även flexsaldo 
och komptid ökat något. Har varit ett 
intensivt år med bland annat 
skolinspektion. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Frisktal Lärandesektionen 
4,63 % 4 % 84,25 % Är resultatet sämre/bättre än 

föregående år? 

Något högre sjukskrivningstal jämfört 
med föregående år. Trenden håller i sig 
med en långsam ökning , men samtidigt 
har Lärandesektionen lägre sjuktal än 
Tranemo kommun som helhet. (5,85) 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Antal olycksfall personal 
Lärandesektionen 

15 20 125 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Antal rapporter på ungefär samma nivå 
som tidigare. Ett ganska lågt antal med 
tanke på verksamhetens omfattning. Kan 
finnas ett mörkertal som handlar om 
rutiner för att anmäla olycksfall. 

  

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Antal tillbud Personal 
Lärandesektionen 

15 20 125 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år?Antal rapporter på 
ungefär samma nivå som tidigare. Ett 
ganska lågt antal med tanke på 
verksamhetens omfattning. Kan finnas ett 
mörkertal som handlar om rutiner för att 
anmäla tillbud. 

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Antal olycksfall och tillbud barn och 
elever Lärandesektionen 

281 200 59,5 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Väsentligt fler anmälda tillbud och 
olycksfall för 2016/2017. Orsaken till dett 
kan  vara bättre rutiner samt att under det 
under några perioder funnits ett stort 
antal tillbud/olycksfall kopplade till elever i 
behov av särskilt stöd som varit 
utåtagerande. 

  

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

 Antal anmärkningar vid 
arbetsmiljörond 

229 200 85,5 % Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Totala antalet anmärkningar är på i 
princip samma nivå som 2015. 
(Minskning 3%) 

Men då är inte ronden för Sim-och 
idrottshallen genomförd. 

  

Analys (Vad är de troliga 
förklaringarna/orsakerna till det 
förbättrade/försämrade resultatet?) 

  

Övriga kommentarer: 

6 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

Förskolan 

I förskolan är måluppfyllelsen 78,1% (av totalt 226 mått är 75 delvis uppfyllda och 139 helt 

uppfyllda). Av de 12 de som inte är uppnådda handlar 8 om användningen av digitala verktyg. 

Förskolorna bidrar i stor utsträckning till barnens utveckling och lärande genom sitt fokuserade 

arbete med att omsätta läroplanen till verksamhet. Förskolornas fortsatta arbete med 

naturvetenskap, språk och matematik ger resultat. Trygghet och trivsel ligger även i år på en 

mycket hög nivå. Kommunen har många flerspråkiga barn i förskolan som behöver både 

modersmålsstöd och stöd i det svenska språket. Modersmålsstöd har inte getts i nivå med 

behovet. Arbetet med att utveckla IKT samt pedagogisk dokumentation i förskolan har fortsatt 

även detta år. 

Fritidshemmet 

I fritidshemmet är måluppfyllelsen 73,8% (av totalt 128 mått är 43 delvis uppfyllda och 73 helt 

uppfyllda). Bland mått som inte är uppfyllda handlar flera om samarbetet mellan fritidshemmet 

och skolan. 

Grundskolan 
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Resultaten varierar kraftigt, några resultat är bättre än tidigare, men överlag är resultaten sämre 

detta läsår än tidigare läsår. I åk 3 är resultaten lägre och i åk 6 har det gått bättre. Fler av 

eleverna (75%)  i åk 6 har klarat minst E i samtliga ämnen och meritvärdet har ökat från 206,3 

till 212,1. 

I åk 9 har både behörigheten till gymnasiet och meritvärdena sjunkit något igen. Behörighet till 

minst yrkesprogram har gått från 78,1% till 77,3%. Meritvärdet har sjunkit från 205,8 till 201,8. 

Det är pojkarna som står för det största tappet när det gäller meritvärdet. Medan flickorna har 

tappat mest i behörigheten jämfört med förra året. 

Trivseln i skolan är god i de lägre åldrarna men sjunker och är som lägst på 7–9. Den 

pedagogiska dokumentationen och de skriftliga underlagen till utvecklingssamtal är bristfälliga 

på 7–9. Insatserna på 7–9 för elever som har svårt att nå målen har inte varit tillfredsställande. 

Skolinspektionen har riktat skarp kritik och kommunen har fått betala vite. 

Grundsärskolan 

Samtliga elever i grundsärskolan 7–9 har nått minst betyget E i samtliga ämnen. 

Träningsskolans elever får inte betyg, men analys av elevernas individuella studieplaner och 

skriftliga omdömen visar att alla elever når de kunskapskrav som minst ska nås. 

Under våren 2017 har ett genomgripande arbete gjorts för att säkerställa att grundsärskolans 

verksamhet följer gällande styrdokument. Det har gjorts en plan för att förändra organisationen 

inom träningsskolan så att varje elev har en lärare som ansvarar för planeringen av 

undervisningen. Rutiner har tagits fram som förtydligar uppdragen inom bland annat EHG och 

förbättrar organisationen. En plan för det systematiska kvalitetsarbetet på hela grundsärskolan 

har arbetats fram. Förutsättningarna för verksamheten gällande den fysiska miljön, läromedel 

(inkl. digitala verktyg) och personal är goda. 

Uppföljning av integrerade elever 

För läsåret 2016/2017 fanns åtta integrerade elever i kommunens grundskolor. Rektor för 

grundsärskolan har huvudmannens uppdrag att följa upp de integrerade elevernas 

skolsituation och stödja grundskolorna i arbetet. Under vårterminen 2017 följdes 

skolsituationen för samtliga av de åtta integrerade eleverna upp. I uppföljningarna deltog 

rektor för de integrerade eleverna och elevens resurs och i även klasslärare och specialpedagog i 

några fall. Grunden för uppföljningen utgjordes av frågor och diskussionsunderlag från 

Skolinspektionens kvalitetsrapport om integrerade elever. Resultatet finns utförligare beskrivet 

och analyserat under punkten 5.1.7 Verksamheten ska stimulera och bidra till barns utveckling och 

lärande.  

Gymnasiet 

Meritvärdet har sjunkit något i förhållande till förra läsåret från 14,8 till 14,3. Även andelen 

behöriga till högskolan är något lägre från 67% till 63%. Däremot har fler klarat minst E i 

samtliga kurser och fler har nått yrkesexamen. 

Vuxenutbildningen  
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Måluppfyllelsen gällande kunskapsresultat är god. Det brister dock i möjligheterna att få fram 

underlag, vilket måste åtgärdas. Bättre uppföljning av elevernas synpunkter och inflytande 

behöver göras. Bristande tillgång på studie- och yrkesvägledning för SFI-eleverna. 

Särskild utbildning för vuxna 

Särvux är en mycket liten verksamhet som i år haft 6 elever och en lärare på 50%. Undervisning 

erbjuds hela året men i år har ingen elev önskat det under sommaren. Verksamheten har 

ändamålsenliga lokaler med god tillgång på digitala verktyg. Dialoger mellan ansvarig 

pedagog och rektor, genomgång av individuella studieplaner och intyg visar på en 

kunskapsutveckling hos eleverna även om ingen elev har betygsatts. Eleverna uppvisar glädje 

och lust att komma till undervisningen, vilket visar på hög grad av trivsel och trygghet. 

Skolinspektionen 

Läsåret 16/17 har i mycket stor utsträckning präglats av Skolinspektionens olika tillsyner och 

granskningar i kommunen. Det började med en regelbunden tillsyn som genomfördes våren 

2016. Det gällde huvudmannen för de skolformer kommunen ansvarar för, det vill säga 

förskola, fritidshem, grundsärskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen. 

Dessutom granskades Tranängskolan 7-9, Grimsåskolan och grundsärskolan på enhetsnivå. 

Utöver detta har det genomförts två kvalitetsgranskningar, förskolan och språkintroduktionen. 

Kulturskolan 

Kulturskolan har haft god måluppfyllelse bland annat med hjälp av de extra medel man fått för 

integration och för att nå nya grupper. Verksamheten är varierad och eleverna stimuleras, trivs 

och känner sig trygga. Lärarna har arbetat aktivt för att flickor och pojkar ska få lika stort 

utrymme och inflytande i verksamheten. Elever och vårdnadshavare är mycket positiva till den 

verksamhet som bedrivs. Eleverna ser kulturskolan, inte bara som en plats för inlärning, utan 

också som en plats för social samvaro. 

Den utåtriktade verksamheten är stor. Man har arbetat för integration och deltagit i alla 

samverkansgrupper för att göra kulturskolan tillgänglig för alla medborgare. Kulturskolan är 

en mötesplats och antalet brukare har ökat också utanför ordinarie undervisningstid. Lokalerna 

används för kulturaktiviteter av både elever och övriga kommuninvånare. Det finns dock ett 

visst missnöje hos personalen med den fysiska arbetsmiljön. Personalens kompetens i digitala 

verktyg är inte tillräcklig. 

Bibliotek och allmänkultur 

Under läsåret har den biblioteksplan som togs fram 2016 implementerats i kvalitetsarbete och 

verksamhetsplan. 

Projektering för nybyggnation av biblioteket vid Tranemosjön startade under hösten och fortgår 

i samarbetet med föreningen Centralen och lokala företagare. Trivsel- och 

trygghetsberedningen håller på att ta fram en Kulturstrategi som beräknas gå till KF under 

hösten 2017. Bibliotekschefen och kulturskolechefen har varit behjälpliga under utredningen. 
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Biblioteket har fortsatt märka av ett ökat antal besök av nyanlända. Från april-december hade 

man extra resurser till en bibliotekarietjänst med ansvar för integration och mångspråk. Det 

gjorde att man dels kunder utöka öppettiderna under sommaren, dels arbeta aktivt med 

aktiviteter och inköp av media till målgruppen. Aktiviteten "Låna en svensk", föll mycket väl ut. 

Under våren har vi fått anpassa verksamheten efter ordinarie budget vilket medfört lägre 

aktivitet även om målgruppen fortfarande är prioriterad genom t.ex. inköp av litteratur på 

andra språk och språkkurser. Konceptet "Låna en svensk" ersattes med Språkkaféer i 

bibliotekets regi av samma skäl. 

Kommunen har ett stort antal studenter som läser på distans, vilka biblioteket servar med 

studielitteratur. Den höga servicenivå som finns blir svår att klara när ekonomiska medel för 

inköp tas bort regionalt. 

Barnbibliotekarien har med hjälp av medel från Skolverket kunna utöka sin 

skolbibliotekariedel. Genom Kulturrådet har pengar sökts till förstärkning av media till 

skolpoolen och gåvoböcker till 2,5-, 4- och 6-åringar. 

Under läsåret 16/17 har biblioteket fortsatt med utbildningar för inloggning till Legimus och 

tillgång till talböcker för barn/föräldrar. Bibliotekspersonal har ingått i samverkansgrupper med 

specialpedagoger på skolan. 

Biblioteket deltog på en seniormässa i Tranemo med information om anpassade media. 

Bokbussen har även i år varit ute på en sommarturné till de större orterna vilket uppskattades 

mycket. 

Under året verksamheten med föreläsningar fokuserade på hälsa och aktuella samhällsfrågor 

fortsatt. Många av bibliotekets arrangemang har gjorts i samarbete med olika föreningar och 

organisationer, vilket i stort fungerat mycket bra. De aktiviteter biblioteket erbjuder för 

barn/föräldrar är mycket populära. Lovaktiviteterna har utvecklats till att täcka samtliga skollov 

under året. 

2016 firades Hembygdens år och biblioteket bjöd in samtliga hembygdsföreningar för att 

tillsammans lyfta Tranemo och hembygden under året med bland annat författarbesök av 

Herman Lindqvist och Karin Falkdalen Tegenborg 

Under läsåret har biblioteket/allmänkultur/kulturskola deltagit i ett antal projekt kopplade till 

allmänkulturen. Det gäller t.ex. JamSession 2.0, X-sites, Tomma rum, Ljudkonstrundan, 

Creative Cluster och Göteborgs filmfestival. Samtliga projekt har bidragit till ett vitalt kulturliv i 

Tranemo och genererat bredd, kvalitet och mångfald i utbudet. 

Kriterierna för kulturförenings- respektive kulturarrangörsbidrag har uppdaterats så att de nu 

bygger på bredd, kvalitet, mångfald, samverkan och utveckling, vilket leder till att fler 

föreningar blir berättigade till bidrag. Arbetet med att dokumentera all offentlig konst i 

Tranemo kommun har startat i samarbete med arbetsmarknadsenheten. 

Sammantaget har det varit ett år med god måluppfyllelse. 

Fritidsverksamheten 
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Fritidsgårdarna är en öppen mötesplats för barn och unga i åldern 12–17 år. Sett till helheten 

uppfylls målen att erbjuda bredd, kvalitet och mångfald på fritidsgårdarna. Man har även 

provat att ha öppet en kväll/vecka för unga upp till 25 år på Grottan. De flesta som kommit på 

den kvällen har varit runt 16–20 år och har varit väldigt positiva och glada eftersom de kan 

umgås över åldersgränsen och inte har någon annan mötesplats att gå till. Övriga gårdar är 

välbesökta och det är lättare att få med ungdomarna på olika aktiviteter, troligen eftersom 

merparten av besökarna går i årskurs 6. 

För första året 2016 genomfördes sommarslovsverksamhet under åtta veckor och drygt 200 barn 

och unga deltog. Övriga lovaktiviteter på höstlov, sportlov och påsklov har varit välbesökta. 

Däremot är det färre besökare på gårdarna under loven. 

Inom Fritid genomförs ett antal aktiviteter för ungdomar som alla syftar till att minska alkohol 

och droger och skjuta upp alkoholdebuten, till exempel samlevnadsdagarna och 

avslutningsfesten för åk 9. Enligt CAN undersökningen 2016 minskar alkoholdrickandet riket, 

men i Tranemo ligger det något högre än i övriga VGR. Det finns också en oroväckande trend 

med ökad narkotikaanvändning i Tranemo kommun. Den är högre bland 17-åringarna i 

Tranemo än snittet i VGR. 

Fritid är en del av nätverket "Föräldraforum i Tranemo kommun" och det pågår en mängd olika 

aktiviteter och verksamheter som alla syftar till att stödja föräldrar på olika sätt och i olika 

åldrar. Fritid fokuserar på tonårsföräldrar och genomför ett antal olika aktiviteter, som 

föreläsningar och grupper. 

Samtliga föreningar utom en har en alkohol- och drogpolicy. 2016 startades projektet "Utmärkt 

förening" vilket innebär att föreningar som går med skall uppfylla ett antal kriterier för att 

kvalitetssäkra sin verksamhet. Det har varit svårt att få föreningarna att gå med i projektet. 

Hittills har tre föreningar certifierats och fler är på väg att delta. 

Sammanfattande analys 

I analysen av sektionens måluppfyllelse behöver man iaktta en viss försiktighet när man tittar 

på utfallet av antal röda, gula respektive gröna indikatorer.  De styrs av vilket målvärdet som är 

satt och hur stor måluppfyllelse av denna som varje färg är inställd på. Måluppfyllelsen för 

många mått har gått ner 1–2 %-enheter, vilka var för sig kan vara inom felmarginalen. Detta till 

trots är det en något oroväckande signal på att kvaliteten i sektionens verksamhet har minskat 

under läsåret, främst inom utbildningsverksamheterna. 

Förskolan 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning visar att Tranemo kommuns förskolor håller hög 

kvalitet. Det enda område man hade synpunkter på var att det saknas en 

resursfördelningsmodell som tar hänsyn till barnens socioekonomiska bakgrund. Fortfarande är 

det dock behov av utveckling i den digitala kompetensen hos pedagogerna, vilket visar sig i 

användningen av digitala verktyg i verksamheterna med barnen. 

Fritidshemmet 
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Det finns organisatoriska svårigheter som försvårar samverkan mellan fritidshemmet och 

skolan. Det är viktigt att hitta lösningar på detta för att samarbetet kring eleverna ska utvecklas. 

Undervisningen ska komplettera förskoleklass och skola i genomförandet och uppfyllandet av 

läroplanens mål enligt läroplanen. Fritidshemmets undervisning "ska syfta till att stimulera 

elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid" (Lgr11). Lärarna i 

fritidshemmet behöver ges möjlighet till samverkan med förskoleklassen och skolan för att 

eleverna ska få en kontinuitet i lärandet. Det är också viktigt med samverkan och utbyte mellan 

kommunens fritidshem. 

Det är en extra utmaning att hålla god kvalitet i fritidshemmet och nå målen i läroplanen när 

andelen behörig personal är mycket låg. Enligt den statistik som finns i SIRIS har 

fritidshemmen i Tranemo kommun på tre år sänkt andelen behörig personal med ca 45%-

enheter. Om detta stämmer vad beror det då på? Fritidshemmen ligger i samma budget som 

skolan, i vissa fall förskolan. Kan det spela roll för hur man bemannar eller satsar på 

fritidsverksamheten? Detta behöver huvudmannen granska närmare. 

Huvudmannen har enligt allmänna råden för fritidshemmet bland annat ett ansvar att "se till att 

fritidshemmets utvecklingsområden identifieras och synliggörs i det systematiska 

kvalitetsarbetet". Detta behöver förbättras. Det behöver bli tydligare i huvudmannens 

kvalitetsarbete "hur fritidshemmet har kompletterat förskoleklassen och skolan och därmed 

bidragit till ökad måluppfyllelse". (SKL: Kvalitet i fritidshemmet) 

Grundskolan 

Det är nödvändigt att alla skolenheter gör en ordentlig analys av sina kunskapsresultat för att 

veta vilka åtgärder som måste vidtas på respektive skola. En gemensam utmaning är dock att 

skapa goda förutsättningar för att de nyanlända eleverna ska nå målen. Detta behöver följas 

upp mer systematiskt under kommande läsår. Precis som i övriga Sverige fortsätter pojkarna ha 

lägre måluppfyllelse än flickorna. Mer ingående analys av läget på Tranäng 7–9 har skett 

tillsammans med Skolverket i Samverkan för bästa skola. Förutom fokus på de låga resultaten har 

man sett att insatser behövs för att stärka och utveckla skolans ledning. 

Det finns enkätresultat som pekar på att relationerna såväl mellan elever som mellan elever och 

lärare behöver stärkas. Inlärningen försvåras om det inte råder ett gott klimat i klassrummet, 

Samma sak gäller om eleven inte vet vad den ska kunna eller om man upplever att läraren inte 

har höga förväntningar på att man ska nå målen. Martin Hugo (lektor i pedagogik) pratar i en 

film från SPSM/Skolverket om elevers skolidentitet. Det handlar om självkänsla och 

självförtroende, tro på att man når målen. Han pekar dessutom på att det krävs en upplevelse 

av delaktighet; eleverna behöver känna att de är med och bestämmer över både innehåll och 

form. (Relation och motivation - hur kan skolan bli meningsfull för alla elever? 

https://www.youtube.com/watch?v=1UhbAhBCOOM) 

Grundsärskolan 

På sikt kommer enhetens rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet bidra till ökad 

måluppfyllelse, men i ett första läge handlar det om att implementera rutinerna och följa dem. 

Det har också framkommit behov av att skapa gemensamma rutiner för uppföljning av 
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elevernas kunskapsutveckling. Under vårterminen har grundsärskolan inklusive träningsskola 

påbörjat Samverkan för bästa skola, tillsammans med Skolverket. Som en del av detta har en 

nulägesanalys gjorts där två problemområden identifierades: 

  eleverna får olika förutsättningar att nå målen 

  integrering och inkludering för elever mottagna i grundsärskolan. 

När det gäller att eleverna får olika förutsättningar att nå målen beror det delvis på olika 

tolkningar av läroplanen och kursplanerna hos lärarna. Kunskapsuppföljningen måste också 

utvecklas genom att Infomentor börjar användas för dokumentation. 

Inom ramen för Samverkan för bästa skola har behovet av en förstelärare eller liknande funktion 

blivit tydligt. Det behövs någon utöver rektor som kan leda kollegiala samtal och processer. 

Under en lång tid har det inte heller funnits etablerade roller i EHG, varför ingen av de 

professionerna har haft mandat att bidra till att utveckla elevhälsoarbetet på enheten. Det finns 

därför ett behov av att arbeta med "strukturella faktorer", så som att skapa en 

utvecklingsorganisation på enheten. 

Gymnasiet 

Gymnasiet har, trots viss nedgång och en del låga resultat på NP, även i år relativt goda 

resultat, vilket sannolikt beror på hög lärartäthet och hög behörighet och kompetens hos 

lärarna. Kollegialt samarbete och lärande sker i ganska hög utsträckning både formaliserat och 

mer informellt. Fokus har under flera år varit ett salutogent och ett formativt förhållningssätt. 

De sämre resultaten kräver en djupare analys, men bidragande orsaker kan ha varit en viss 

personalomsättning och att resurserna på skolan inte i tillräcklig utsträckning fördelats efter de 

behov som finns. En del elever i behov av stöd skulle sannolikt behövt detta tidigare under sin 

skolgång, tidigare identifierats. 

Skolan har under några läsår haft det extra ansträngt med omsättning och vakans inom 

skolledningen, vilket bland annat har försvårat för kontinuiteten i resultatuppföljningen och det 

systematiska kvalitetsarbetet. 

Vuxenutbildningen 

SFI-verksamheten har under året nått goda resultat. Lärarna har i stor utsträckning sva-

utbildning och behörighet för SFI-undervisning. Undervisningen är varierad och man skapar 

goda relationer till eleverna. De elever som fått F eller hoppat av studierna har olika skäl till 

detta som flytt osv. Några elever har också haft hög frånvaro. Det saknas dock värde på 

genomströmning, hur lång tid en elev behöver för att nå godkänt resultat. Tillgången på 

statistik och det systematiska kvalitetsarbetet behöver förbättras. Undervisningen på VOX 

håller hög kvalitet och stora insatser har gjorts för att hjälpa elever med studiesvårigheter och 

att anpassa verksamheten efter deras behov. 

Särskild utbildning för vuxna 

På grund av att särvux är en så liten verksamhet blir den väldigt sårbar. Allt hänger på den 
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enskilde läraren. Utbudet på kurser begränsas till lärarens behörighet. Nedskrivna rutiner och 

strukturer behövs för att säkerställa att kunskapen finns i organisationen och inte bara hos 

medarbetaren. Det är också mycket begränsade möjligheter till kollegialt utbyte, vilket ställer 

höga krav på läraren att aktivt söka litteratur och ta del av aktuell forskning. Både rektor och 

lärare uttrycker ett behov av kollegor att ha verksamhetsspecifika diskussioner med. Ansvarig 

lärare har haft möjlighet att ingå i ett regionalt nätverk med regelbundna träffar med andra 

lärare. Det är viktigt att läraren fortsätter det deltagandet nästa läsår. På rektorsnivå finns 

däremot inte ett sådant nätverk. Detta är något som skulle behövas. 

Eftersom undervisningen inom särvux huvudsakligen genomförs med en elev i taget blir 

möjligheten till social interaktion och gemenskap begränsad till att omfatta bara enskild elev 

och lärare. 

Det systematiska kvalitetsarbetet 

Ett av bristområdena som påpekades i den regelbundna tillsynen är enheternas och 

huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Det är mycket varierad kvalitet på det 

systematiska kvalitetsarbetet inom sektionens olika verksamheter. Särskilt tydligt syns det i hur 

man dokumenterar och använder de digitala verktyg som finns till stöd för uppföljning, analys 

och planering. Det gäller Infomentor, Fronter och Stratsys. Enheternas kvalitetsanalyser visar på 

stor spridning i förmågan att redovisa och analysera kärnprocesser coh resultat samt faktorer 

som påverkar resultatet. 

Ekonomi 

Flera av sektionens verksamheter har svårt att hålla sig inom sin tilldelade ekonomiska ram 

2017 och har ett gediget arbete att lösa detta. Inför 2018 med ramsänkning är det ännu tuffare. 

Det är därför viktigt att resursfördelningen bygger på bra och transparenta underlag. Ett 

grundligt arbete med att se över och analysera detta kommer att genomföras hösten 2017 och 

ska resultera i en ny resursfördelningsmodell, KPE - kostnad per elev. Det behövs också en 

bättre budgetprocess med utrymme till stöd och dialog för budgetansvariga chefer. 

Omvärldsbevakning 

I Skolverkets lägesbedömning 2017 pekar man på fyra utvecklingsområden som den svenska 

skolan står inför. 

 En skola som möter varje elev 

 Strategier för lärarförsörjningen 

 Kvalitet i varje skolform 

 Skolans förmåga att möta nyanlända elever 

I föreliggande kvalitetsanalys kan man se att detta i olika omfattning är giltigt även i Tranemo 

kommun. Skolverket gör bland annat följande bedömning "Huvudmän och rektorer måste i 

högre grad säkerställa att särskilt stöd ges skyndsamt och att stödet utformas utifrån elevens 

behov." Inom detta område har det enligt Skolinspektionen varit så stora brister på 

Tranängskolan 7–9 att vite dömdes ut under våren 2017. Granskningen pågår fortfarande. 

Viktigt att tillägga är dock att omfattningen av elever i behov av särskilt stöd på Tranängskolan 



Lärandesektion, Kvalitetsanalys 16/17 61(65) 

 

 

 

7–9 inte är ovanligt. Skolverket visar i sin statistik att det nationellt är högst andel elever med 

särskilt stöd i grundskolans senare år. 

Skolkommissionen har lagt fram sitt betänkande. Deras förslag till åtgärder för höjda 

kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och ökad likvärdighet i den svenska 

skolan kommer förstås att påverka hur vi ska jobba framöver och vilka åtgärder som måste 

vidtas inom lärandesektionens verksamheter. Ett avgörande område är till exempel skolans 

styrning och finansiering. 

Kulturskolan 

Ett aktivt kulturliv, där invånare kan mötas, är ett fundament för en demokratisk utveckling 

och en viktig dimension i ett långsiktigt hållbart samhälle. Barnkonventionen slår fast alla barn 

och ungas rätt att utöva och ta del av kultur. Att ge barn och unga den möjligheten är den 

uttalad utgångspunkt för kulturskolans uppdrag. Att utgå från deras behov och intresse är 

också ytterst relevant för att upprätthålla ett attraktivt verksamhetsinnehåll som lockar fler att 

delta. 

Tillsammans med Folkbiblioteket är Kulturskolan navet i stora delar av Tranemo kommuns 

kulturliv och samarbetar med det fria kulturlivet. I frågan om lika möjlighet finns det mer att 

göra. Inte alla har möjlighet att delta i verksamheten. Personalen på Kulturskolan önskar att 

skapa en ny och attraktiv kulturskola, som balanserar olika intressen och behov samt ger 

förutsättningar för ett mer jämlikt deltagande. För att göra detta möjligt behöver kulturskolan 

vara avgiftsfri. 

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. En annan utmaning eller svårighet är att bibehålla bredden i orkesterverksamheten 

på grund av det låga antalet lärartimmar som det finns utrymme för i budgeten. 

Bibliotek och allmänkultur 

Biblioteket erbjuder professionell service och ett gott bemötande. Utbudet och aktiviteterna når 

i stort sett upp till kommuninvånarnas förväntningar och verksamheten upplevs som 

tillgänglig. Den stora utmaningen är att nå ut till invånare som idag inte använder bibliotekets 

utbud och tjänster. Man arbetar med att hitta nya kanaler och arenor att nå ut genom att delta 

på olika arrangemang för att möte kommuninvånare i andra sammanhang och kunna informera 

om bibliotekets verksamhet. Den goda måluppfyllelsen har, bland annat, nåtts med hjälp av de 

extra medel man fått för integration/mångspråksarbetet under hösten och Skolverkets 

statsbidrag till skolbibliotekarietjänst. 

Biblioteket har fungerat väl som mötesplats vilket också märks genom ökat antal besökare 

under 2016. En mycket positiv utveckling som bedöms har påverkats av det ökade antalet 

arrangemang som biblioteket har haft under året och den ökade tillgängligheten under 

sommaren. Antalet utlån har dock sjunkit något, vilket är en trend i hela Sverige.  Den orsakas 

bland annat av ändrade vanor som aktivitet på sociala medier och tv. Trenden med ökat utlån 

av e-böcker har stannat av och går nedåt. Bedömningen man gör i verksamheten är att det dels 
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beror på att utbudet som biblioteket kan erbjuda inte är tillräckligt attraktivt, dels att nya 

aktörer med abonnemang för e-böcker har etablerats. 

Prioriterade områden inför läsåret 17/18 är digital kompetens, läsfrämjande arbete och 

mångspråk/integration och särskild uppmärksamhet kommer ägnas barn/unga, personer med 

funktionsnedsättning och personer med annat modersmål än svenska enligt bibliotekslagens 

prioritering. 

Allmänkulturen behöver ett helhetsgrepp där ett strategiskt arbete på kommunledningsnivå 

krävs för att få ett större tvärsektoriellt samarbete. Kulturen får idag inte genomslag i tillräckligt 

stor utsträckning. En satsning på kulturen skulle bland annat kunna innebära möjligheter att 

söka mer bidrag för kulturevenemang och stödja kulturutövare i kommunen. 

Fritidsverksamheten 

När det gäller fritidsgårdsverksamheten har man lyckats skapa en bra stämning och trygghet 

igen på Grottan efter några incidenter under hösten. Ett arbete har pågått för att öka 

delaktigheten och tryggheten. Med en stabil personalstyrka och ökad samverkan med 

stödteamet har det blivit lugnare och bättre stämning på Grottan. Man har fler besökare på de 

flesta gårdarna. Sommarlovsverksamheten 2016 var lyckad och " Sports for you" var ett bra 

koncept med stor mångfald. 

Att arrangera 9:ornas avslutningsfest är också ett sätt att förhindra alkoholdebut eftersom man 

enligt forskningen vet att många gör sin alkoholdebut den dagen. 

Föreningarna söker bidrag i samma omfattning som tidigare, men behöver, på grund av att det 

byter folk i styrelserna oftare, mer hjälp och stöd i bidragsansökning och bidragsbestämmelser 

än tidigare. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Förskolan 

 Tillgången på modersmålsstöd behöver ökas.  

 Fortsatt utveckling av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt genom satsning på 

högskolekursen i Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. 

 Fortsatt utveckling av den pedagogiska dokumentationen i Infomentor 

Fritidshemmet 

 Fortsatta insatser för personal så att kompetensen och kunskaperna i att jobba målstyrt i 

enlighet med nya läroplanen ökar. 

 Upprätta ett kommunalt nätverk för personalen i fritidshemmen.  

 Arbeta för en högre andel behörig personal genom t.ex. deltagande i STARK-dagarna på 

högskolorna i Borås och Jönköping. 

 Huvudmannen ska göra en mer omfattande uppföljning och utvärdering nästa läsår i 

syfte att säkerställa utvecklingen och likvärdigheten inom fritidshemmen i kommunen.  

Grundskolan 
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 Fortsatt fokus på att utveckla matematikundervisningen och språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt i alla årskurser. 

 Kompetensutveckling så att lärmiljöer och bemötande av elever med NPF förbättras. 

 För ökad måluppfyllelse på 7–9 behöver ledarskapet i klassrummet, relation lärare-elev 

och ett formativt förhållningssätt fortsätta utvecklas. Ett särskilt fokus på vad som 

behövs för att pojkarna ska lyckas bättre behövs. Detta kommer att ske inom ramen för 

Samverkan för bästa skola. 

 Utveckla dokumentationen i Infomentor i 7–9 

Grundsärskolan 

 Implementera elevhälsoplanen och skapa rutiner och gemensamma arenor mellan 

personalen och professionerna i EHG.  

 Implementering av planen för systematiskt kvalitetsarbete. Initialt behöver 

huvudmannen stödja detta lite extra då rektorstjänsten är vakant under delar av hösten.  

 Kompetensutveckling i styrdokumenten, läroplan och kursplaner, samt inom betyg och 

bedömning. Det kommer att göras inom ramen för Samverkan för bästa skola.  

 Utveckla arbetet med att följa upp och bedöma elevernas kunskapsutveckling så att det 

blir ett verktyg i elevernas lärande. För det behövs ett omtag om elevdokumentationen i 

Infomentor ske. Utbildning i Infomentor planeras av huvudmannen och genomförs 

under första halvan av hösten. Huvudmannen behöver vara drivande i den processen 

initialt. 

Gymnasiet 

 Formativt förhållningssätt 

 Ledarskapet i klassrummet 

 Fortsätta kompetensutveckling och implementeringen av ett språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt 

 Se till att kunskapsuppföljningen under läsåret blir tillgänglig för rektor och huvudman 

 Kvalitetssäkra och förbättra tillgången på statistik gällande kunskapsresultaten  

Vuxenutbildningen 

 Förbättrat systematiskt kvalitetsarbete på SFI  

 Läslyftet på SFI för samtliga lärare 

 Fördjupat samarbete med andra aktörer såsom Arbetsförmedlingen. 

 Ökat elevinflytande genom systematisk utvärdering av hur eleverna upplever studierna.   

 Anställa en studie- och yrkesvägledare med fokus på vuxenutbildning inkl. SFI 

 Bättre kontroll av verksamheten genom administrativa system som fungerar 

kommunövergripande behöver ske. 

Särskild utbildning för vuxna 

 Nätverk/kollegialt utbyte för både rektor och lärare.  

 Ökat samarbete med andra huvudmän för att kunna erbjuda eleverna ett större 

utbildningsutbud. Se över möjligheten att med handledning av egen lärare kunna lösa 

detta genom distanskurser.  
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 Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet genom bland annat framtagande av årshjul. 

Det ska ske i dialog med utvecklingsledaren som ska bidra med det stöd som behövs 

från huvudmannen. Detta ger också ökad kvalitet i huvudmannens ansvar för 

utveckling av utbildningen.  

Skolans digitalisering 

 Infrastrukturen behöver fortsatt byggas ut för att tillgängligheten till digitala verktyg 

ska vara tillräcklig för såväl personal som barn och elever.  

 Skolledarna ska genomföra en kompetensutveckling i form av kollegialt lärande vilken 

handlar om att leda digitaliseringen. En del i satsningen berör det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

 Kompetensutveckling av pedagogerna i digital kompetens och de nya styrdokumenten. 

 Insatser behöver göras för att alla matematik- och tekniklärare ska ha tillräcklig 

kompetens i programmering inför lå 18/19 då de nya kursplanerna börjar gälla.  

 Alla skolformer behöver utveckla arbetet med digitala verktyg i undervisningen 

nästkommande läsår. 

Kulturskolan 

 Höstterminen 2017 är kulturskolan avgiftsfri men efter det behövs en lösning på 

finansieringen om den ska fortsätta att vara avgiftsfri. 

 Vidareutveckla utbudet utifrån elevernas intressen. 

 Fortsätta samarbetet med Röda korset för att kunna fortsätta ha grundkurs för 

nyanlända elever.  

 Fortsätta samarbetet med LSS-verksamheten. 

 Skolorkester år F-6, pilotprojekt på Länghemskolan. 

 "Globalfestival" maj 2018. 

 Kompetensutveckling i digitala verktyg. 

Bibliotek och allmänkultur 

 Biblioteket behöver fortsätta prioritera och utveckla arbetet med mångspråk/integration, 

läsfrämjande insatser för barn och vuxna samt uppdraget att öka den digitala 

tillgängligheten genom utbildning i ny informationstekniken. För att kunna göra detta 

ska personalen kompetensutvecklas inom nämnda områden. 

 Samarbetet med skolan bör formaliseras och utvecklas genom att riktlinjer tas fram för 

samverkan mellan folkbiblioteket och berörda rektorsområden. 

 Inköp av litteratur på andra språk än svenska, samt annan litteratur för att utveckla den 

individuella svenskundervisningen. 

 Integrationsbibliotekarien ska delta i nätverk och utbildningar, lokalt och regionalt 

 Fortsätta utveckla dialogen med kommuninvånarna   

 Konvertering och utbildning i det nya bibliotekssystemet (start hösten- klart v. 2 2018) 

 Ta fram strategi för det fortsatta arbetet med materialet som överförts från databasen 

Tranemo.nu. 

 Delta i projektet Gränslösa bibliotek, i samarbete med övriga Sjuhäradskommuner och 

Boråsregionens kommunalförbund. 
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 Fortsätta samarbetet med Svenljunga biblioteket men även övriga Sjuhäradsbibliotek då 

man står inför stora förändringar i form av minskade resurser från regionbiblioteket och 

därmed behöver utveckla sina samarbetsformer för medieförsörjning till våra 

kommuninvånare. 

 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. 

 Byggplanerna för det nya biblioteket fortsätter, i samarbete med tekniska sektionen och 

föreningen Centralen. 

 Kulturstragin som tagits fram under våren går under hösten upp till KF för beslut. 

Fritidsverksamheten 

 Utveckla digital utvärdering via mobiltelefoner för att få ungdomarna att tycka till om 

verksamheten. 

 Samverka med kulturskolan för att öka kulturverksamheten på fritidsgårdarna. 

 Fortsätta marknadsföra och samverka med Tranäng 7–9 för att nå unga föräldrar 

 Behov av utökad samverkan med fältsekreterarna för att nå de ungdomar som bäst 

behöver få del av fritidsverksamheten. 

 Samverkan med SISU och folkhälsan för att få med fler föreningar i "Utmärkt förening". 

 Översyn av bidragssystemet för föreningsstöd  


