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1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola 

Elever 

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

Antal elever totalt    

Därav elever i förskoleklass    

Andel elever med annat 
modersmål än svenska 

   

Antal elever särskolan 6   

Under läsåret 2016/2017 har totalt 6 elever deltagit i undervisningen på särvux. 

Personal 

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

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever exkl. fskl 

   

Antal pedagogisk personal 
per 100 elever i förskoleklass 

   

Andel lärare med 
lärarbehörighet 

   

Andel utbildade förskollärare i 
förskolan 

   

Andel pedagogisk personal i 
fritidshemmet 

   

Under läsåret 2016/2017 har 1 lärare, med en tjänst om 50% undervisat på särvux. 

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 

    

Specialpedagoger     

Skolsköterskor     

Skolläkare     

Skolkuratorer     

Skolpsykologer     

Talpedagoger     

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      

Biologi      
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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 

Engelska      

Fysik      

Hem- och 
konsumentkunskap 

     

Idrott och hälsa      

Kemi      

Matematik      

Musik      

Naturorienterande 
ämnen 

     

Samhällsorienterande 
ämnen (Geografi, 
Historia, 
Religionskunskap, 
Samhällskunskap) 

     

Slöjd      

Svenska      

Svenska som 
andraspråk 

     

Teknik      

Lärare 1-3      

Lärare 4-6      

Lärare 7-9      

Ekonomi 

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

Kostnad per elev exkl. lokalkostnader    

Förskoleklass    

Åk 1-6    

åk 7-9    

Grundsärskolan    

Gymnasium    

Undervisningskostnad/undervisningstimma    

Teknisk gruppstorlek    

Gymnasiet    

Förskolan 

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

Antal inskrivna 
barn/årsarbetare i förskolan 
(planerad) 

   

Antalet barn per personal 
(faktisk närvaro) 

   

Antalet tillsynstimmar /barn 
och vecka 
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Förskolan Läsåret 16/17 Läsåret 15/16 Läsåret 14/15 

Kostnad per tillsynstimma    

Fritidshem 

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

Antal barn/årsarbetare    

Antalet tillsynstimmar/barn 
och vecka 

   

Kostnad per tillsynstimma    

Sammanfattning - förutsättningar 

Organisatoriskt har de två enheterna särvux och grundsärskolan en gemensam rektor om 

ca 50%. Personalen i de två enheterna har gemensam APT och vissa gemensamma 

kompetensutvecklingsinsatser. 

Under året som gått har totalt 6 elever varit inskrivna i särvux och antagning sker året runt. 

Ingen av eleverna har avbrutit sina studier, men an av eleverna har av personliga skäl fått ett än 

mer anpassat upplägg.  Alla av de inskrivna eleverna har läst temakrus eller kurser på 

grundläggande nivå och de har samtliga en studieplan. 

På särvux arbeter en lärare på 50% och omfattningen motsvarar de behov av undervisning som 

finns i kommunen. Dock är det sårbart att endast en pedagog har ansvar för undervisningen. 

Undervisningen sker under hela året, men vid tillfrågning om undervisning under sommaren 

har ingen elev önskat det. 

Det fungerar bra att ha undervisningen i befintliga lokaler. Lokalerna är ändamålsmässiga för 

verksamheten. Viss problematik med belysningen finns, i övrigt fungerar utrustningen i lokalen 

bra. 

Tillgång till teknisk utrustning och digitala verktyg är god. 

2 Resultatet av årets verksamhet 

2.1 Verksamhetens resultat 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.1 Verksamhetens resultatmål 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Verksamheten är  tillgänglig, både ur ett fysiskt-, ett socialt och ett pedagogiskt perspektiv. 
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Den fysiska lärmiljön är väl anpassad för lärande. Både ljud och luftmiljön är god. Belysningen 

är dock inte så stark som den skulle behöva vara i vissa delar av lokalen. 

Undervisningen har en hög grad av anpassning efter elevernas olika behov och förutsättningar.  

Tillgång till anpassade läromedel och digital teknik är god. Ansvarig pedagog har en variation 

av arbetssätt och metoder för att möta de olika behoven hos eleverna. Under året som gått har 

ansvarig pedagog gått en utbildning i digitala läromedel hos SPSM, för att bättre kunna anpassa 

undervisningen. Ansvarig pedagog utgår från SPSM:s kurs och sammanställningar av appar för 

att identifiera och använda de appar som fungerar bäst för olika elever. Hjälpmedel anpassas 

efter elevernas olika behov. 

Då undervisningen huvudsakligen bedrivs 1-1 är den sociala miljön begränsad till social 

samvaro och gemenskap mellan enskild elev och lärare. 

Ansvarig pedagog är aktiv i att ta del av ny forskning och litteratur som berör både särvux och 

lärande hos vuxna med kognitiv funktionsnedsättning. 

Analys: 

Då verksamheten utgörs av en pedagog är det svårt att få till regelbundna pedagogiska och 

kollegiala samtal i syfte att utveckla tillgängligheten. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Stödja ansvarig pedagogs deltagande i regionala nätverk med andra undervisande lärare i 

särvux. 

Fortsätta ha regelbundna verksamhetssamtal mellan rektor och ansvarig pedagog. 

  

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Se till att den fysiska miljön förblir 
god. Att eleverna har väl anpassande 
läromedel och verktyg. Att ta del av ny, 
och aktuell litteratur och forskning kring 
olika  pedagogiska och metodiska frågor 
rörande kognitiv och multihandikappad 
störning. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

bättre 

  

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

Särvux har en ny lokal och digitsla 
verktyg 

  

Övriga kommentarer: 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.2 Eleverna ska ges goda kunskaper att kunna ta hjälp av digitala 

verktyg. 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Alla elever har tillgång till och stödjs i att använda digitala verktyg i sitt lärande. Eleverna får 

handledning av ansvarig pedagog och stödjs i att använda verktygen självständigt i sitt lärande. 

Kunskperna om verktygen och förmågan att använda dem självständigt varierar dock hos 

eleverna, efter kognitiv förutsättning. 

Analys: 

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

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

vara väl kända av pedagogen. Utifrån varierad funktionsförmåga hos eleven behöver 

pedagogen har god kännedom om hur anpassningar kan göras i programmen för att möjliggöra 

elevens användande av verktygen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Parallell utveckling av pedagogik och digitala kunskaper genom kollegialt lärande och 

spridning av kunskaper via lärare i grundsärskolan och grundskolan samt uppdatering på 

"nya" appar. 

Spridning av "goda exempel" på APT. 

Rektor och ansvarig pedagog arbetar tillsammans med skolverkets 

kompetensutvecklingsmaterial inom digitalisering. https://www.skolverket.se/kompetens-och-

fortbildning/larare/digitalisering 

Ansvarig pedagog får lära sig mer om programering och hur programering kan användas med 

elever i särvux. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Andelen elever som kan använda 
digitala hjälpmedel bör vara 100%. 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Eleverna har utvecklat sin digitala 
kompetens. Den elevgrupp särvux har 
idag har inte tillräcklig kunskap för att 
ta hem Ipad och göra läxas. 

  

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

För högt ställt mål utifrån rådande 
elevgrupp 

Bara hälften av målet uppnått 

Övriga kommentarer: 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 elevanvändning 

100 100 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Bättre fän föregående år 

  

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

Eleverna har vant sig vid Ipad och 
pedagogen har kunnat anpassa utifrån 
elevens förmåga och behov 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.3 Problemlösning 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Genom undervisningen försöker vi klargöra problemsituationer samt förebygga och informera 

så att problem inte uppstår i vardagssituationer. Eleverna stödjs i att utveckla matematiska 

begrepp och uttryck. Att kunna uttrycka sig med matematiska uttryck i vardagen kan bidra till 

att skapa trygghet och en kommunikativ förståelse hos omgivningen. 

Undervisningens mål har varit att utveckla matematiska termer som är vanliga i vardagslivet. 

Genom att arbeta ämnesövergripande när det går samt utifrån vardagliga situationer har 

matematiska termer vävts in på ett för eleven meningsfullt sätt. 

Analys: 

Eleverna kan många gånger lägga ihop tal, men kan inte alltid förstå värdet. För eleverna blir 

därmed att räkna pengar "bara" en matematisk transaktion. De kan inte alltid värdera om det är 

rimligt att en kola kostar 100kr. Vi behöver därför stödja eleverna att utveckla 

problemlösningsstrategier och metoder som de kan använda i vardagen, för att de ska vara 

trygga i problemlösningssituationer. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Eleverna har många gånger svårt att självständigt hantera problemsituationer och 

undervisningen behöver utgå och anpassas utifrån elevens kognitiva förutsättning. 

Undervisningen ska stödja eleven att utveckla strategier att självständigt kunna hantera 

problemlösningssituationer. 

Se över nya appar, som kan vara ett stöd för eleverna. 
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Verksamhetens resultatmål: 

2.1.4 MÅL för Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Samtliga elever har utvecklats mot kunskapskraven som återges i kursplanerna. 

Analys: 

När det gäller elever på 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. Ett 

samtal kan ske på olika sätt och pedagogens förhållningssätt är därför mycket viktigt. 

Pedagogen behöver utgå ifrån varje elevs förutsättningar och anpassa metodik och pedagogik 

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

kunskapsutvecklande arbetssätt behöver genomsyra all undervisning för att stödja elevens 

kunskapsutveckling. Utifrån elevernas olika kognitiva nivå och språkliga/kommunikativa 

förmåga kan den språk- och kunskapsutvecklande undervisningen dock behöva se olika ut. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Pedagogiska samtal samt kollegialt utbyte och inspiration av metodik och pedagogik är viktiga 

för att utveckla ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Måluppfyllelse 

   

Samtliga elever har utvecklats mot 
kunskapskraven i kursplanerna. Men 
ingen av eleverna har nått något delmål i 
kurserna. 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Ingen eleve har nått ett delmål. De har 
nått del av delmål. 

  

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

Gruppen elever befinner sig på 
träningssko,le nivå vilket påverkar 
takten av måluppfyllelse 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.5 Hög trivsel 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 
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Måluppfyllelse: 

Undervisningen sker i 1-1, vilket innebär att undervisningen fullt ut kan anpassas efter varje 

elevs behov och förutsättningar. Ansvarig pedagog utvärderar varje lektion med eleverna och i 

utvärderingen visar de på hög grad av nöjdhet och trivsel. Eleverna uttrycker glädje och vilja att 

komma till undervisningen, vilket också tyder på trivsel. 

Analys: 

Eleverna beskriver generellt en hög grad av trivsel. Eleverna kan yttrycka detta på olika sätt, till 

olika personer och i olika situtioner. 

Inga synpunkter eller klagomål på utbildningen har framkommit. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Stödja den fortsatta utvecklingen av undervisningen. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Elever som trivs i skolan 

   

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Samtliga elever tycker att det är roligt 
förutom en elev som noterar tvärtom, 
vilket gör att resultatet blir en 
tolknigsfråga. Utifrån samtal med 
dagverksamhet så trivs eleven. 

  

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

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.6 Alla ska känna sig trygga 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Målgruppen uttrycker sin trygghet på olika sätt, utifrån sina olika förutsättningar till 

kommunikation. Eleverna visar på glädje att komma till verksamheten och utvärderingar efter 

lektioner visar på nöjdhet. 

Undervisningen genomförs i 1-1, viket innebär att ansvarig pedagog kan individanpassa 

undervisningen och fånga upp elevernas frågor på ett bra sätt. Undervisande lärare har som 

målsättning att eleverna ska känna till vad lektionen kommer handla om och att den 

förutsägbarheten bidrar till att skapa trygghet. 

Entren till lokalen ligger så att eleverna kan gå direkt in i undervisningssalen och ansvarig 



Särvux, Kvalitetsanalys 16/17 11(16) 

 

 

 

pedagog möter alltid upp eleverna. Eleverna lämnas och hämtas av personalen från daglig 

verksamhet. 

Inga klagomål eller synpunkter på trygghet har framförts. 

Analys: 

Pedagogens förhållningssätt och bemötande är i mångt och mycket avgörande för elevens 

upplevelse av trygghet. Pedagogen har ett lågaffektivt bemötande och anpassar sitt 

förhållningssätt efter elevernas olika behov i undervisningen. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Upprätta ny plan mot kränkande behandlig under hösten 2017 och sprida planen med rutinerna 

för hur elever ska anmäla om de upplever kränkande behandlig i verksamheten, i 

boendeverksamheten. 

  

Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Trygghet 

100 100 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

samma som föregående 

  

  

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

Hänsyn tas till elevens dagsform vilket 
är möjligt i en liten grupp. 

  

Övriga kommentarer: 

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.7 Eleverna och deras föräldrar upplever att de får ett 

professionellt bemötande 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

I utvärderingar har inte eleverna gett uttryck för att de bemöts på något annat sätt än med ett 

gott bemötande. 

Elevens möjlighet att påverka undervisningen och att undervisningen utgår från elevens 

intressen och erfarenheter är en viktig del i upplevelsen av ett vänligt och professionellt 

bemötande. Bedömningen är att undervisningen gör detta. 

Analys: 
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Vuxna med en kognitiv funktionsnedsättning ska bli bemötta som vuxna. De ska ha reelt 

inflytande över sitt lärande och deras åsikter ska tas tillvara.  Det handlar om att ha en 

proffesionalitet i sin lärarroll, att lyssna och tro på de man bemöter. Man ska vara behjälplig i 

till att problem löses, men man behöver hålla sig inom sin roll och ansvarsområde och inte ta 

över från eleven. Ett gott bemötande handlar därför också om att vara tydlig i gränsdragning 

och inte göra intrång i den personliga intigriteten. 

  

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta bemöta eleverna utifrån deras olika sätt att kommunicera och anpassa 

kommunikationen efter det. 

Fortsätta vara tydlig och behjälplig, men inte ta över från eleven. 

  

Verksamhetens resultatmål: 

2.1.8 Elever och vårdnadshavare/kontaktperson ska känna sig vänligt 

bemötta i skolan 

 Kommer uppfyllas/Är uppfyllt 

Måluppfyllelse: 

Bedömningingen är att eleverna känner sig väl bemötta i skolan. Eleverna visar på glädje att 

komma till verksamheten. 

I undervisningen strävar ansvarig pedagog att utforma den så att eleverna har möjlighet till 

reelt inflytande. 

Ansvarig pedagog är tillgänglig för eleverna även utanför undervisningen. 

Analys: 

Ansvarig lärare har förmedlat kontaktuppgifter till eleverna. De flesta eleverna är dock 

beroende av stödpersonal för att kontakta ansvarig lärare utanför undervisningen. Det är därför 

viktigt att stödpersonal också får ta del av kontaktuppgifter. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsätta ha kontaktuppgifter tillgängliga på hemsidan samt sprida dem i boendeverksamheten. 

Fortsatta pedagogiska och kollegiala dialoger kring elevernas reela inflytande över 

undervisningen. 
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Mått Utfall Målvärde Måluppfyllnad Senaste kommentar 

 Bemötande 

100 100 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

Eleverna kan inte svara på frågan 
bemötande utan får tolkas utifrån 
kroppspråk och elevens vilja att gå i 
skolan. 

  

  

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

Hela tiden vara uppmärksam till 
individensrätt att bestämma och välja 
själv 

  

Övriga kommentarer: 

2.2 Inflytande/delaktighet 

Verksamhetens resultatmål: 

2.2.1 Öka elevinflytandet 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

I undervisningen strävar ansvarig pedagog att utforma den så att eleverna har möjlighet till 

reelt inflytande. Ansvarig pedagog har som strategi att utgå ifrån elevernas intressen, 

erfarenheter och önskemål när undervisningen planeras tillsammans med eleven. Dialog förs 

med varje elev enskilt och eleverna får därmed möjlighet att påverka undervisningens 

utformning i hög grad. 

Analys: 

Eleverna kan kommunicera sina erfarenheter, intressen och synpunkter på olika sätt och det är 

viktigt att pedagoger är lyhörda inför detta. Hur man ställer frågor till eleverna påverkar 

dessutom hur och vad eleverna svarar. Förhållningssättet hos pedagogen är därför mycket 

viktig för att eleverna ska kunna ha reelt inflytande över undervisningen. Det finns en risk att 

andra begränsar inflytandet för elever med kognitiv funktionsnedsättning genom att ha lägre 

förväntningar på elevens förmåga till inflytande. Det är inte elevens kognitiva nivå som ska 

avgöra inflytandet, utan det är vilka möjligheter verksamheten ger till inflytande, oavsett 

kognitiv nivå, som ska utvecklas. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Fortsatta pedagogiska och kollegiala dialoger kring elevernas reela inflytande över 

undervisningen. 

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

 Eleverna  ska ges möjlighet till 
inflytande. 

100 % 100 % 100 % 

Är resultatet sämre/bättre än 
föregående år? 

samma som tidigare år 

  

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

Det är svårt att motivera elever om ett 
lektionsupplägg, innehåll om eleven 
inte fsjälv fått vara med i processen 
och besluten 

  

Övriga kommentarer: 

2.3 Övriga mål enligt lagkrav 

Verksamhetens resultatmål: 

2.3.1 Brandskyddsövningar 

 Kommer delvis uppfyllas/Är delvis uppfylld 

Måluppfyllelse: 

Brandskyddsutbildning till berörd pedagog har skett. Någon utrymniningsövning har inte ägt 

rum när berörd pedagog arbetat. 

Analys: 

Undervisningen sker alltid 1-1 och eleven är aldrig själv i lokalerna.  Eleverna har inte lektioner 

varje dag och därför kan det vara svårt att alla elever kan delta i en utrymningsövning. Det är 

därför viktigt att det i första hand är ansvarig pedagog som är säker på en utrymning vid ett ev 

larm. 

Åtgärder/Aktiviteter för fortsatt utveckling 

Dialog mellan rektorer för att möjliggöra att ansvarig pedagog kan medverka vid nästa läsårs 

övningar. 

3 Sammanfattning 

Sammanfattande resultat och måluppfyllelse 

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. 

Eleverna deltar inte i kommunens årliga kvalitetsenkäter, däremot har ansvarig pedagog 
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regelbundna samtal med eleverna gällande trivlsel och trygghet. Det som framkommer i 

samtalen samt att eleverna uppvisar gläde och lust att komma till undervisningen, visar på hög 

grad av trivsel och trygghet. 

Under året som gått har användnadet av digitala verktyg i undervisnigen utvecklats. 

  

Sammanfattande analys 

Gällande kunskapsutveckling har elevgruppen i sin helhet utvecklats, men på individnivå finns 

det en variation i utvecklingen. Under året som gått har ingen elev betygsatts. 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. Alla elever har en individuell 

studieplan. 

Undervisningen når goda resultat i fråga om att anpassa undervisningen efter eleverna. Varje 

elev har ett individuellt upplägg och undervisningen sker i 1-1, vilket möjliggör hög grad av 

anpassning. Ansvarig pedagog utvärderar undervisningen tillsammans med eleven, delvis i 

syfte att synliggöra elevens lärande för eleven själv och få eleven att reflektera kring sitt 

lärande. Utmaningen blir att synliggöra en långsam progression i kunskapsutvecklingen, både 

för elev och pedagog. Under året som gått har frågor rörande bedömning av elevers 

kunskapsutveckling inte haft tillräckligt stor plats i gemensamma diskussioner på APT. 

Kunskapsbedömning och formativ bedömning för elever på grundläggande nivå på särvux är 

en angelägen fråga att fortsätta resonera om regelbundet. 

Ansvarig pedagog har fördjupat sina kunskaper inom digitala verktyg under året som gått. 

Användandet av appar och digital teknik har ökat i undervisningen. Eleverna har även fått 

ökad tillgång till kompensatoriska hjälpmedel via ökandet av användningen av digitala 

verktyg. Vi behöver dock fortsätta utveckla och anpassa användandet av digitala verktyg i 

undervisningen. 

Under året som gått har hemsidan utvecklats och information om utbildningen och kurserna är 

nu mer tillgänglig på nätet. Målgruppen är dock sällan självstädnigt på nätet utan 

informationen måste även finnas tillgänglig på boenden och i daglig verksamhet. 

Kurskatalog/pärm finns utplacerade i ett led att i högre grad nå ut till alla i målgruppen. 

Några elever har varit intersserade av att påbörja utbildning, men annan verksamhet har 

konkurerat om elevens tid. Ökad samverkan och planering mellan särvux och andra 

verksamheter inom kommunen skulle kunna leda till att fler elever vill läsa på särvux. 

Särvux utgör en mycket liten del av lärandesektionen i Tranemo kommun. Både rektor för 

verksamheten och ansvarig pedagog saknar nära kollegor att ha verksamhetspecifika 

diskussioner med. Det finns ett regionalt närverk och det är viktigt att bibehålla kontakterna 

med det. 

Sammanfattning av åtgärder för högre måluppfyllelse 

Verksamheten består av en behörig lärare som arbetar deltid (50%). Det finns en sårbarhet i det, 
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dels då läraren saknar nära kollegor att ha ett pedagogiskt utbyte och kollegiala samtal med. 

Det är även sårbart i fråga om att erbjuda undervisning året om. Eleverna är tillfrågade om de 

önskar utbildning under sommaren och ingen elev har önskat det i år. För att kompensera för 

avsaknaden av nära kollegor deltar ansvarig pedagog i ett regionalt nätverk med regelbundna 

träffar med andra lärare. Även rektor och ansvarig lärare har bokat in regelbundna 

verksamhetsträffar under våren, för att bla ha pedagogiska dialoger. Det är mycket viktigt att 

stödja ansvarig lärares deltagande i nätverksträffarna samt fortsätta med verksamhetsträffarna. 

Även rektorn för särskild utbildning för vuxna behöver ingå i ett nätverk med andra rektorer 

för särvux. Tillgång till ett sådant nätverk saknas idag och det är något som med fördel kan 

utvecklas under kommande år. 

Vi behöver se över hur och om vi kan öka samarbetet med andra huvudmän för att kunna 

erbjuda våra elever ett utökat utbud. Vi skulle behöva se över möjligheten att våra elever läser 

kurser på distans med hjälp av befintlig lärare som handledare. Det skulle kunna innebära att 

eleverna får tillgång till fler behöriga lärare i olika kurser, men med en känd lärare som 

handledare. 

Enheten behöver fortsätta utveckla användandet av digitala verktyg i undervisningen. Rektor 

och ansvarig pedagog arbetar tillsammans med skolverkets kompetensutvecklingsmaterial 

inom digitalisering. https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/digitalisering 

Enheten behöver utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Det finns en grund, 

men systematiken behöver utvecklas. Ett årshjul behöver arbetas fram. Rektor och ansvarig 

pedagog arbetar tillsammans med skolverkets stödmaterial Kvalitetsarbete i praktiken samt 

mall/stöd för nulägesanalys. https://www.skolverket.se/publikationer?id=3381 
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