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1 Kultur- och utbildningsnämnden
1.1 Verksamhetsbeskrivning
Nämnden bedriver i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg,
grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare samt särvux. Det
åligger även kultur- och utbildningsnämnden att ansvara för korttidstillsyn av skolungdom över 12 år (FSO) utanför det
egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Nämnden har vidare till uppgift att utifrån bibliotekslagen leda
kommunens biblioteksverksamhet.
Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar vidare för kommunal musikskola, allmänkulturell verksamhet, utlokaliserade
högskolekurser, uppdragsutbildning, ungdomsverksamhet på Stinsen och Kulturbruket på Dal (självförvaltningsorgan).
Nämnden ansvarar också för arbetsmarknadsenheten.

1.2 Sammanfattning
Nämnden redovisar ett underskott på – 4,5 mkr till följd av högre kostnader för elever i behov av särskilt stöd
(elevassistenter) samt kostnader för köpt gymnasieutbildning. Budgetunderskottet för interkommunala kostnader har
minskat betydligt från föregående på grund av en ramökning på 3 mkr för ökade IKE kostnader.
Under året har en rad åtgärder vidtagits för att nå en budget i balans. ledningsorganisationen och studie- och
yrkesvägledarfunktionen minskar med 2,0 tjänster. Helårseffekten av detta kommer först under 2022.
Sjukskrivningarna har ökat från föregående år mest av alla förvaltningar men detta beror främst på Covid-19. Nämnden
har erhållit bidrag för att finansiera kostnaderna för detta.
Av nämndens mål uppnås 80 % helt eller delvis. Den största orsaken till måluppfyllelsen är Covid-19.

1.3 Händelser under året
Pandemin har påverkat förvaltningens verksamheter i olika stor grad. Kommunens skolor har inte behövt stänga på
grund av hög smittspridning vilket varit positivt för elevernas lärande. Dock har sjukfrånvaron bland lärare varit hög då
man inte fått undervisa även när man känt av lättare symptom. Gymnasiet och vuxenutbildningen har genomfört fjärroch distansundervisning till stor del under året. Förskoleverksamheten har under året haft färre barn i verksamheten än
normalt. Kommunbiblioteket har haft stängt under en period. Kulturbruket har inte kunnat genomföra sitt program
under. Grundskolan har efter sommaren fått en mindre ökning av elevantalet. Dahlstiernska gymnasiets elevantal har
minskat kraftigt, främst på grund av antalet IM språk elever endast är 4 jämfört med 80 IM språkelever under 2016.
Enkäter förskola och fritidshem
450 föräldrar har tyckt till om förskolor och fritidshem i Melleruds kommun. Över lag är man mycket nöjd med
personalen och ger höga betyg på de flesta frågorna. Exempel på vad både förskolorna och fritidshemmen behöver bli
bättre på är att informera om vad man gör i verksamheten. En trolig förklaring är att föräldrarna haft begränsad tillgång
till förskolornas lokaler på grund av pandemin, vilket i flera fall medfört en försämrad kontakt med föräldrarna.
Enkätundersökning för nyanställda
Kultur och utbildningsförvaltningen har genomfört en enkät för nyanställda medarbetare under läsåret 20/21. En
majoritet som svarat har lockats att söka tjänsten för att de förväntade sig stimulerande arbetsuppgifter. I stort sett har
alla svarat att bilden av de förväntade arbetsuppgifterna står sig en tid efter att de börjat sin anställning. Den samlade
bilden av introduktionen är positiv. Likaså går det att utläsa att många är nöjda med arbetsmiljön på arbetsplatsen.
Tydligast positivt utslag ger undersökningen om man är nöjd med valet att arbeta på sin nuvarande tjänst och om man
är nöjd med ledarskapet.

1.4 Driftredovisning
Nämndsordförande Anna Sanengen
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Delårsbokslut och prognos 2

Utfall
tom
augusti
2020
(tkr)

Beskrivning

Utfall
tom
augusti
2021
(tkr)

Budget
tom
augusti
2021
(tkr)

Avvikelse
tom
augusti
2021
(tkr)

Budget
helår
2021
(tkr)

Prognos
2021
(tkr)

Avvikelse
prognos
(tkr)

Kultur- och
utbildningsförvaltningen
Intäkter

-39 203

-39 655

-33 268

6 386

-49 903

-49 703

-200

Personalkostnader

123 068

126 303

118 885

-7 418

178 078

181 378

-3 300

Löpande kostnader

75 548

77 155

76 080

-1 076

115 095

116 095

-1 000

Sa kostnader

198 616

203 458

194 965

-8 493

293 172

297 472

-4 300

Resultat

159 412

163 803

161 697

-2 107

243 270

247 770

-4 500

1.4.1

Analys av ekonomi

Nämnden prognostiserar ett underskott mot årsbudget på -4,5 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med bokslutet
2020. Avvikelsen motsvarar 1,8 % av nämndens budget 2021. Orsaker till minskade kostnader är färre grundskole- och
gymnasieelever som studerar i annan kommun.
Budgetavvikelser
•
Kostnader för interkommunal ersättning -1 mkr
•
Grundskolans rektorer prognostiserar ett underskott mot årsbudget på -3 mkr.
•
Förskolan -300 tkr
IKE: De ökade interkommunala ersättningarna till andra huvudmän beror på att allt fler gymnasieelever väljer skola i
annan kommun, ökade programkostnader där snittkostnaden per elev har ökat från läsåret 19/20 med 113 tkr, till
127 tkr 20/21 per elev samt ett ökat antal elever på Nuntorp totalkostnad 6,9 mnkr (2021).
Grundskola: Den huvudsakliga orsaken till grundskolornas prognostiserade avvikelse är kostnaden för elevassistenter
för elever med behov av särskilt stöd. En tänkbar orsak till det stora stödbehovet är att eleverna i Melleruds kommun
enligt Skolverket har sämre förutsättningar utifrån socioekonomiska faktorer att klara kunskapskraven i skolan. Enligt
Skolverket är föräldrars utbildningsnivå och inkomst de två mest betydelsefulla faktorerna som påverkar elevers
skolresultat. Elevernas socioekonomiska förutsättningar beräknas på följande variabler:
•
vårdnadshavarnas utbildningsnivå
•
året när eleven invandrade till Sverige
•
vårdnadshavarnas inkomst-elevens kön
•
ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare-om eleven är folkbokförd på samma adress som båda vårdnadshavare
•
antal syskon som är folkbokförda i hemmet
•
socioekonomisk status på bostadsområdet där eleven är folkbokförd.
Förskola: Förskolan Telaris och Tallåsen prognostiserar underskott på grund av för höga personalkostnader. Båda
förskolorna har endast 2 avdelningar vilket minskar samordningsvinster att klara bemanning mellan 06.30-18,30.
För kännedom
•
Rektorer med budgetavvikelser träffar ekonom och förvaltningschef för extra uppföljning och råd för kring
enhetens ekonomi.
•
Mellerud är en av 40 kommuner i Sverige som driver fler skolor än de får ersättning för i det kommunala
utjämningssystemets beräknade behov. Enligt utjämningssystemets modell börjar merkostnader för kommunen
vid 80 elever i årskurs F-6. SCB prognostiserar ett minskat invånarantal vilket aktualiserar frågan om antalet
skolor i kommunen i förhållandet till antal elever och möjligheter omfördela mer resurser till undervisning i
stället för lokaler.

1.4.2

Åtgärder

Åtgärd: Ledningsorganisationen och studie- och yrkesvägledningen har minskat med motsvarande 2,0 tjänst.
Helårseffekt först 2022.
Åtgärd: Förvaltningen verkar aktivt för en mer kostnadseffektiv lokalanvändning i grundskolan för att kunna omfördela
mer resurser till undervisning i stället för lokaler.
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Åtgärd: Kommunstyrelsens tilläggsanslag reducerar ett prognostiserat underskott för grundskolans elevassistenter.
Åtgärd: Förvaltningen har gjort en skolskjutsupphandling under hösten där man försökte optimera trafiken optimalt
och minskat kostnaden med ca. 100 tkr/mån.
Åtgärd: Förvaltningen har uppmanat verksamheterna till att vara restriktiva vid vikarieanskaffning.

1.5 Måluppfyllelse
Fullmäktigemål

Nämndmål

Nyckeltal

Främjar företagsamhet,
företagande och föreningsliv.

Främja allas möjlighet till
kulturupplevelser, bildning och
till att utveckla sina skapande
förmågor

Antal elever som erbjuds minst
en kulturaktivitet anordnat av
barnkulturgruppen
Antal kulturaktiviteter på
fritidshem och förskola

Målet ej uppfyllt

Besökare på Ungdomshuset
Stinsens öppna verksamhet
Besöksstatistik biblioteket

Tar ansvar för vår livsmiljö,
arbetar förebyggande och värnar
förutsättningarna för ett gott liv
i ett socialt, ekonomiskt och
miljömässigt perspektiv.

Sysselsättningen bland
Melleruds invånare ska öka

Andel 18–24 åringar som är
öppet arbetslösa

Målet delvis uppfyllt

Andel öppet arbetslösa 18–64 år
i Melleruds kommun

Alla elever i gymnasieskolan ska
kara gymnasieexamen inom 3 år

Andel elever som klarar
gymnasieexamen inom tre år

Målet uppfyllt
Alla elever som lämnar
grundskolan ska nå
gymnasiebehörighet.

Behörighet till gymnasiet ska ej
understiga riket

Målet uppfyllt
Alla elever som lämnar årskurs 1
ska kunna läsa, skriva och räkna

Andel elever som kan läsa i slutet
av åk 1

Målet uppfyllt

Andel elever som kan räkna i
slutet av åk 1
Andel elever som kan skriva i åk
1

De frågor i elevenkäten som
berör trygghet, arbetsro och
bemötande (nummer 12, 13 och
15) besvaras med högsta nivå
vid nästa tillfälle

Ej påbörjat
Fokus på studieresultat och
studiero samt stärka lärarnas
roll som ledare och auktoritet i
klassrummen för att främja
ordning, reda och arbetsro

Antal tillbudsrapporter till
huvudman kopplat till kränkning och
diskriminering

Målet delvis uppfyllt
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Fullmäktigemål

Nämndmål

Nyckeltal

Öka andelen lärare med
lärarexamen i förskolan,
grundskolan och
gymnasieskolan

Andel heltidstjänster med
förskollärarlegitimation, kommunal
regi
Andel lärare (heltidstjänster)
med lärarlegitimation i minst ett
ämne - Grundskolan

Målet delvis uppfyllt

Andel lärare (heltidstjänster)
med lärarlegitimation i minst ett
ämne - Gymnasieskolan
Är välkomnande och inbjuder till
medskapande - internt och
externt - för en utvecklande
samhällsservice och ökad
attraktivitet

1.5.1

Identifiera förbättringsområden
i nämndens verksamheter

Andel nöjda vårdnadshavare i
förskolan

Målet uppfyllt

Andel nöjda vårdnadshavare på
fritidshemmen

Analys av måluppfyllelse

Förskola och fritidshem
Förskolan i Mellerud har under 2020 arbetat med olika målområden utifrån de nationella målen för förskolan. Arbetet
med målen dokumenteras i förskolornas kvalitetsplaner som skickas in till huvudmannen för analys och grund för beslut
om utvecklingsåtgärder. För att klara målen utifrån de nationella målen och en trygg arbetsmiljö gör huvudmannen
bedömningen att ett mål är att fritidshemmen ska en god personaltäthet.
Grundskola med förskoleklass
Under 2021 har läsa, skriva och räkna garantin årskurs 1 genomförts i Mellerud. Skolverkets bedömningsmaterial har
använts för att kartlägga elevers läsa, skriva räkna kunskaper i slutet av åk 1. Skolornas skiljer sig resultatmässigt. Några
av skolorna har få elever i årskursen där enskilda elevers resultat får en stor procentuell betydelse. Under våren 2021
har de planerade ämnesproven årskurs 6, 9 ställts in med anledning av Covid-19 pandemin.
Betyg åk 6
Andelen elever i Mellerud årskurs 6 med godkända terminsbetyg i samtliga ämnen var totalt 43% vilket är en försämring
jämfört med 18 procent jämfört med 2020.
Betyg åk 6–21

Engelska

Matematik

Svenska

SvA

Riket

90,50%

88,90%

93,10%

66,7

Mellerud

76% (80)

70% (71)

76% (79)

63

Kommentar: I åk 6 skiljer sig skolorna åt resultatmässigt. Några av skolorna har få elever i årskursen där enskilda
elevers resultat får en stor procentuell betydelse. Andelen nyanlända elever på respektive skolenhet har även betydelse
på måluppfyllelsen. Mellerud visar totalt på en kraftig minskning av antalet elever med godkända betyg jämfört med
2020 med -18 procent. Karolinerskolan har högst andel godkända elever med betyg i alla ämnen, 75% och det högsta
meritvärdet bland kommunens skolor i årskurs 6 med 205 meritpoäng.
Slutbetyg årskurs 9
Ämne

Mellerud

Riket

Engelska

89

92,1

Matematik

94

90,1

Svenska

96

95,2

SvA

93

71,2

Betyg i alla ämnen

64

76

Meritvärde

210

230

Behörighet till gymnasiet

85

85

Kommentar: Andelen godkända elever i ämnena matematik och svenska är högre än för riksgenomsnittet. Andelen
behöriga till gymnasiet i nivå med riket.
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Dahlstiernska gymnasiet
2021 klarade 87 procent av eleverna på Dahlstiernska gymnasiet sin examen inom tre år. En ökning med 14 procent.
Motsvarande examensgrad för riket var 79%
Snittbetyget 12,5 vilket motsvarar betyget D låg under rikets snittbetyg på 15,0
Kommentar: Flertalet elever på Dahlstiernska klarar nivån för godkänt vilket inte är ovanligt för yrkesprogrammen i riket.
Eleverna har ett starkt fokus att slutföra sin utbildning med examen inom tre år.
Vuxenutbildningen
Betygsresultat
Grundläggande vuxenutbildning: 73% av eleverna fullföljer sina kurser, 93% når minst betyget E i sina kurser. Inga
nationella prov är genomförda under perioden.
SFI - D: 19 procent av eleverna har fullföljt sina kurser, flera har kurser som löper under en längre tid.
8 studieavbrott hittills under året ex på orsaker är: bristande progression, egen begäran, graviditet eller övergått i annan
aktivitet.
Kommentar: SFI verksamheten har varit starkt påverkad av pandemin under året. Flera elever inom gruppen har haft
stora svårigheter att hantera digitalutrustning, avsaknad av Wifi i bostaden, trångboddhet. Utlåning av iPads från skolan
har funnits att tillgå i begränsad omfattning för eleverna.

1.6 Verksamhetsspecifika nyckeltal
Nyckeltal för perioden skola
Lärartjänster

Elevassistenter

Antal elever/
lärare

Antal elever

Grundskolan

97,5

23,7

1 049

10,8

Melleruds särskola

3,25

4,75

13

4

Dahlstiernska
gymnasiet

10,7

0,8

98

9,1

9,8

-

364

37

Vuxenutbildningen

Mätning från den 15 mars 2021.

Nyckeltal för perioden fritids
Personal
Fritids

Antal
timmar/personal

Antal elever
20,2

322

Antal
barn/personal

289

15,9

Mätningen motsvarar ett månatligt genomsnitt under perioden januari till augusti 2021.

Nyckeltal för perioden förskolan
Beställning
Förskola

Antal barn
458

Antal tjänster
450

Medel
timmar/anställd

67

Antal
barn/anställd

197

5,8

Mätningen motsvarar ett månatligt genomsnitt under perioden januari till augusti 2021.

Nyckeltal för perioden Stinsens ungdomsgård
Måndag
Stinsens
ungdomsgård,
antal besökare

Tisdag
13 (14)

Onsdag
-

Torsdag
17 (20)

Fredag
2 (4)

25 (29)

Dagligt genomsnitt under perioden januari till och med maj 2021. Siffrorna inom parentes redovisar sommaraktiviteterna
juni - augusti 2021. Under första tertialet har verksamheten haft begränsat öppethållande och begränsat besöksantal om

Delårsbokslut 2021 augusti

7(13)

Nyckeltal för perioden Kulturverksamhet
Utlåning

Antal besökare

Biblioteksverksamhet

18 857

16 443

Avser januari till och med juni 2021.

Nyckeltal för perioden Kulturbruket på Dal
Antal besökare

Antal arrangemang

Kulturbruket På Dal

-

-

Covid-19 pandemin har omöjlig gjort ordinarie verksamhet.

Nyckeltal för perioden Kulturskolan
Antal elever inskrivna i Kulturskolan
Kulturskolan

235

Avser antalet elever inskrivna vårterminen 2021.

Nyckeltal över tid
Prognos
1

Prognos
2
210831

430

450

450

5,4

5,2

5,8

5,8

353

346

331

329

322

19

17,3

16,9

16,2

15,9

993

1 018

1 025

1 028

1 049

Grundskola, lärartäthet elev/lärare

12

11,7

11,6

11,6

10,8

Grundskola, antal asylelever

50

53

40

33

26

Grundsärskola, antal elever

11

10

13

13

13

3,0

3,25

4

4

4

1

1

1

1

1

110

121

94

94

65

Dahlstiernska, antal sålda platser

41

28

40

40

33

Dahlstiernska, antal asylelever

25

13

6

6

3

--

8,3

10,8

10,2

9,1

212

208

258

254

238

Dahlstiernska, kostnad per elev Dahlstiernska

112 000

110 200

110 200

110 200

110 200

Gymnasium, kostnad/elev IKE

110 000

132 957

132957

131 250

Bokslut
2018

Bokslut
2019

Barnomsorg, antal barn

427

469

Barnomsorg, bemanning

5,5

Fritids, antal barn
Fritids, bemanning elev/anställd
Grundskola, antal folkbokförda elever

Grundsärskola, bemanning elev/lärare
Grundsärskola, köpta platser
Dahlstiernska, antal egna folkbokförda elever

Dahlstiernska, bemanning elev/lärare
Gymnasium, köpta platser antal elever

Gymnasiesärskola, köpta platser antal elever
Vuxenutbildning, antal elever
Vuxenutbildning, bemanning elev/lärare
Vuxenutbildning, SFI antal elever

Bokslut
2020

4

8

4

4

2

145

140

175

179

273

--

32,7

36,5

37,8

37,8

180

125

91

100

91

Siffrorna avser KUN:s egna mätningar gällande januari-augusti 2021. Gymnasium, kostnad/elev IKE är en beräkning
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1.7 Investeringsredovisning
Belopp anges i tkr.
Projekt

Budget 2021 helår

Utfall tom augusti

Datorer-inventarier
IKT 2021 (8490)

0,8

0,5

+0,3

Pågår

Skolmöbler 2021
(8496)

0,5

0

+0,5

Pågår

SUMMA

1,3

0,5

+0,8

Pågår

1.7.1

Prognos

Avvikelse

Analys av utfall

Båda projekten är pågående hela 2021 och investeringar ej klara. Troligtvis kommer projekt 8496 Skolmöbler inte att
nyttjas 2021.

1.7.2

Slutredovisning

Projekten kommer att slutredovisas december 2021.

1.8 Personalredovisning/Arbetsmiljömål
2020

2021

Sjukfrånvaro % *
Kostnader för
korttidssjukfrånvaro **

7,0

7,13

1 863 443

2 218 790

21

27

Antal tillbud

* Avser period 2020-01-01 - 2020-07-31 och 2021-01-01 - 2021-07-31
** Avser de första 14 dagarna i sjukfrånvaron i kronor
Sjukfrånvaro ska sänkas med målsättning att inte överstiga 5%
Sjukfrånvaron har ökat kraftigt under hela pandemiperioden. Före pandemiperioden var sjukfrånvaron Mellerud under tre
år i rad var en av kommunerna i Sverige med lägst sjukfrånvaro i förskola och grundskola. Orsaken till den kraftiga
ökningen av sjukfrånvaron är att Mellerud följt rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten att personal med minsta
symptom ska sjukskriva sig och vara hemma. Detta har naturligtvis påverkat elevernas utbildning negativt. Vikarier,
flyttade lektioner, digital språkundervisning i årskurs 6 har påverkat undervisningens kvalitet med försämrade
studieresultat som följd.
Kostnaden för kortidssjukfrånvaro ska minska
Orsaken till den kraftiga ökningen av korttidsfrånvaron är att Mellerud följt rekommendationerna från
Folkhälsomyndigheten att personal med minsta symptom ska sjukskriva sig och vara hemma. Utöver att förhoppningen
att så många som möjligt vaccinerar sig mot Covid 19 kan följande åtgärder göras/utvecklas för en minskad
korttidsfrånvaro:
1. Rektor tar en tidig kontakt vid sjukskrivning och vid upprepad korttidsfrånvaro och genomför en
rehabiliteringsutredning.
2. Rektor tillsammans med rehabsamordnaren i kommunen har täta och regelbundna avstämningar och följer upp den
aktuella sjukfrånvaron och rehabiliteringsåtgärderna.
3. Insatser från företagshälsovård eller andra aktörer kopplas in i ett tidigare skede än tidigare.
4. Att i medarbetarsamtalen samt på arbetsplatsträffar diskutera arbetsbelastningen.
Övriga faktorer som påverkar:
•
Ledarskapet är en avgörande faktor för hur människor mår på en arbetsplats. Ett stödjande, tillitsfullt ledarskap
reducerar stress, samtidigt som det ökar effektiviteten och motivationen i organisationen.
•
Känsla av sammanhang (KASAM) Fungerande kommunikation och information bidrar till att medarbetare får en
bättre bild av vad som händer i organisationen, känner sig delaktiga, får en bättre kontroll över sin
arbetssituation och därmed bättre förmåga att hantera de krav som ställs.
•
Ett positivt arbetsklimat på arbetsplatsen leder ofta till ökad närvaro, bättre kvalitet, arbetstrivsel och en ökad
effektivitet i verksamheten.
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Antal upprättade tillbudsrapporter ska öka
Antalet tillbud har minskat under läsåret. Rutinen att rapportera tillbud fungerar bra i hela nämndens
verksamhetsområde. Verktyget för tillbudsrapportering som används är KIA-systemet som är ett webbaserat
processverktyg för anmälan och hantering av tillbud, olyckor, skador och risker i arbetsmiljön. Systemet ger möjlighet att
följa handläggningen i ett enstaka ärende, och påminna den som har ansvaret att utreda och åtgärda en olycka eller ett
tillbud. Systemet ger även överblick och möjlighet att se mönster i händelserna, till exempel om en viss arbetsplats
drabbas särskilt mycket.

1.9 Framtid
I Kolada framgår att lokalkostnaderna i Mellerud ligger över genomsnittet för grundskolan. Mellerud är en av 40
kommuner i Sverige som driver fler skolor än de får ersättning för i det kommunala utjämningssystemets beräknade
behov. Enligt utjämningssystemets modell börjar merkostnader för kommunen vid 80 elever i årskurs F-6. SCB
prognostiserar ett minskat invånarantal vilket aktualiserar frågan om antalet skolor i kommunen i förhållandet till antal
elever och möjligheter omfördela mer resurser till undervisning i stället för lokaler. För att öka utbildningsnivån i Mellerud
krävs ett fortsatt fokus på det kompensatoriska uppdraget då föräldrars utbildningsnivå och inkomst är den faktor som
Skolverket säger har störst betydelse för elevers skolresultat. Det kompensatoriska uppdraget startar redan i förskolan
där högläsning för och med barn har ett tydligt stöd i forskningen. Det är den enskilt viktigaste komponenten för att
utveckla barns språk, berika deras ordförråd och uttrycksförmåga samt för att skapa läslust och öka läsförmågan hos
barn som underlättar inlärningen i samtliga skolämnen under hela studietiden.

1.10 Nationella mål
1.10.1 Normer och värden
1.10.1.1 Var är vi?
•
•
•
•

Förskolorna har en god måluppfyllelse när det gäller barns ansvarskänsla, empati och omtanke om andra. Ett
kvitto på arbetet är resultatet från förskoleenkäten som visar att en hög andel föräldrar upplever att barnen
trivs och är trygga på sin förskola.
I fritidshemsenkäten visar på att eleverna trivs. Det man upplever som mest positivt är bemötandet från
fritidspersonalen. genomsnittligt värde 3,9 av 4,0.
Enligt elevenkäten finns det elever som upplever att de inte har studiero på alla skolor men i skiftande grad.
Många elever i åk 7–9 upplever att språkbruket inte är acceptabelt mellan elever.
Enligt elevenkäten upplever flickor på Dahlstiernska gymnasiet ett bättre bemötande från pojkar än i tidigare
enkät.

1.10.1.2 Vart ska vi?
•
•
•
•
•

Barn i förskolan ska känna trivsel och trygghet.
Elever på fritidshemmet ska erbjudas en trygg och stimulerande verksamhet.
Målet är att alla elever upplever att det råder en studiero i klassrummet.
Fler elever åk 7–9 ska slippa höra ett oacceptabelt språkbruk och nedsättande ord.
Förekomsten av mobbning och diskriminering ska minska på våra skolor.

1.10.1.3 Hur gör vi?
•
•

•
•

Förskola: Huvudmannen ser att förskolorna fortsatt i den dagliga verksamheten ska arbeta med värdegrund,
få barnen att känna sig trygga och stärka deras självkänsla. Förskolorna ska lägga stor vikt vid att barnen får
beröm i sitt skapande, i sin lek och i andra vardagliga situationer.
Fritidshemmen: Arbetar för att integrera läroplanens normer och värden i det dagliga arbetet. Exempelvis
arbeta med grundläggande demokratiska värderingar och använde samtal, lekar inne och ute som redskap för
att träna eleverna i demokrati, empati och konfliktlösning. Fritidshemmen integrera läroplanens normer och
värden i det dagliga arbetet.
Grundskola, gymnasiet och VUX: Ledarskapet i klassrum är avgörande för att det ska råda en studiero för
eleverna. Rektor ska fortsätta med klassrumsbesök med fokus på 1. Procedurer, regler och rutiner 2.
Relationer 3. Undervisningsklimat 4. Förväntningar och motivation 5. Disciplinära interventioner.
All skolpersonal behöver komma överens om ett gemensamt förhållningssätt kring elevers språkbruk. Detta sker
lämpligast i samband med enheternas revidering av planen mot kränkande behandling.
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1.10.2 Kunskap, utveckling och lärande
1.10.2.1 Var är vi?
•
•

•
•

•
•

Förskola Förskolorna i kommunen arbetar mot läroplanens intention att barnen ska inhämta och framställa
kunskaper och värden. Utbildningen ska syfta till kunskap om de demokratiska rättigheterna och de mänskliga
rättigheter som vårt samhälle vilar på.
Fritidshemmet kompletterar skolans kunskapsuppdrag genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och
kunskaper än de normalt får i skolan. Därmed stödjer fritidshemmet elevernas fortsatta utveckling och lärande.
Undervisningen i fritidshemmen sker genom aktiviteter inne- och utgår ofta från elevernas behov och intressen.
En variation av arbetssätt kan handla om att arbeta utforskande, tematiskt, individuellt eller i olika
gruppkonstellationer.
Grundskola: Betygen för åk 6 skiljer sig resultatmässigt mellan skolorna i kommunen. Några av skolorna har
få elever i årskursen där enskilda elevers resultat får en stor procentuell betydelse. Andelen nyanlända elever
på respektive skolenhet har även betydelse på måluppfyllelsen.
Slutbetyget för årskurs 9 vt- 21 visar på andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram är
84%. Detta är i nivå med riksgenomsnittet. I ämnena matematik och svenska är resultatet högre än för
riksgenomsnittet. Det finns en tydlig skillnad mellan flickor och pojkars kunskapsresultat både vad gäller
meritvärde och behörighet till gymnasiet.
Dahlstiernska gymnasiet har 2021 en hög måluppfyllelse där 87 % av eleverna klarade examen inom 3 år.
Meritvärdet 12,5 dock lägre än riksgenomsnittets 15 poäng.
Vuxenutbildningen SFI: cirka 25 % klarar godkänt betyg i D-kursen. Pandemin har haft stor påverkan.
Grundläggande vuxenutbildning: 73% av eleverna fullföljer sina kurser, 93% når minst betyget E i sina kurser.

1.10.2.2 Vart ska vi?
•
•
•
•
•
•

Förskolans nya läroplan fortsatt implementeras i syfte att öka kvalitén och likvärdigheten förskolorna i
kommunen.
Fritidshemmens ska erbjuda ett situationsstyrt och upplevelsebaserat lärande som kompletterar skolans
kunskapsuppdrag.
Att fler elever klarar kunskapskraven i alla ämnen med minst godkänt resultat åk 6.
Att fler elever åk 9 blir behöriga till gymnasiet.
En fortsatt hög andel elever som klarar gymnasieexamen inom tre år.
En ökad genomströmning av elever som fullföljer sina kurser på VUX samt fler elever med godkända betyg på
SFI.

1.10.2.3 Hur gör vi?
•

•

•

Förskola: Arbetslaget behöver fortsatt reflektera över och diskutera den nya läroplanens formuleringar och
mål, både för att nå en samsyn kring barnens lärande. Även om förskolläraren i nya läroplanen ansvarar för
undervisningen behöver alla i arbetslaget stimulera barnens utveckling och lärande, och erbjuda barnen en
trygg omsorg.
Fritidshem: Fritidshemmet bör erbjuda aktiviteter såväl inomhus som utomhus där leken är lek är väsentliga
delar i det aktiva lärandet och att leken har stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig nya kunskaper och
upptäckter. Fritidshemmet bör samverka med förskoleklassen och skolan för att skapa kontinuitet och
progression i elevernas utveckling och lärande.
Grundskola, Gymnasiet, VUX: Ledarskapet i klassrummet är avgörande för att det ska råda en studiero och
möjlighet till att nå goda studieresultat. Under läsåret har samtliga lärare i kommunen fått en föreläsning och
en bok om ledarskapet i klassrummet. Rektor gör klassrumsbesök med fokus på 1. Procedurer, regler och
rutiner. 2. Relationer. 3. Undervisningsklimat. 4. Förväntningar och motivation. 5. Disciplinära interventioner.

1.10.3 Elevers inflytande över utbildningen och ansvar för skolmiljön
1.10.3.1 Var är vi?
•
•
•

Elever på fritidshemmet ges friutrymme, eget bestämmande och få möjlighet att göra egen valda aktiviteter.
Elevenkäten visar att de flesta eleverna upplever att lärarna lyssnar på eleverna.
Färre elever upplever att elevråden arbetar med frågor som är viktiga för eleverna.

1.10.3.2 Vart ska vi?
•
•

Öka andelen elever som upplever att elevrådet arbetar med angelägna frågor.
Fler elever ska vara med och påverka och ta ansvar för både undervisningen och arbetsmiljön i skolan.
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1.10.3.3 Hur gör vi?
•
•
•

Fritidshem: När fritidshemmen planerar och utvärderar sin verksamhet ska de utgå från elevernas behov, och
intressen.
Grundskola: Utveckla klassrådsverksamhet så elevrådets frågor blir mer diskuterade och förankrade i varje
klass.
Rektor ska tydliggöra för elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över och inte.

1.10.4 Barns inflytande
1.10.4.1 Var är vi?
•
•

Pedagogerna i förskolan arbetar med barns inflytande i förskolans verksamhet genom att ta vara på barns
intressen och åsikter. Samtidigt kan det förekomma situationer med styrt inflytande.
I förskolornas kvalitetsplaner framgår att förskolepersonalen försöker vara tillmötesgående mot barnens
önskemål i den dagliga verksamheten. Det kan vara i lek, aktivitet men också till exempel i en matsituation. Alla
barn får lika stort utrymme oavsett kön.

1.10.4.2 Vart ska vi?
•
•
•

Barnen på förskolan ska ges möjlighet till att delge sina uppfattningar och åsikter.
Dialogen mellan personal bör vara positiv och ödmjuk då personalen är viktiga förebilder för barnen.
De barn som är blyga och osäkra bör får extra hjälp och stöttning så att även deras behov och åsikter
respekteras.

1.10.4.3 Hur gör vi?
•
•
•

Förskolorna ska utveckla sitt arbete med att stärka barnens självkänsla, att lyssna och ge barnen tid till
reflektion.
Personalen vara goda föredömen sinsemellan. utgångspunkt är att verksamhetens fokus ska vara barnens
tankar och intressen.
Arbetslagen ska lyfta barnens tankar och åsikter för att kunna forma verksamheten efter barngruppens behov.

1.10.5 Samverkan mellan förskola och hem/skola
1.10.5.1 Var är vi?
•
•

Dialog med föräldrar sker vid föräldramöten, öppet hus, utvecklingssamtal och via kommunikations - och
informationsappen "Tyra".
Verktyget Tyra har använts i en större utsträckning än tidigare vilket kan påverka resultatet i föräldraenkäten
som genomförs i maj där fråga ställs om hur föräldrar upplever att de informeras om förskolans verksamhet.

1.10.5.2 Vart ska vi?
•
•

Utveckla vår dialog med vårdnadshavarna ytterligare för att vi i ett tidigt skede ska kunna fånga upp ev.
frågor/funderingar eller bekymmer.
Väl fungerande utvecklingssamtal är avgörande för en god samverkan med vårdnadshavare.

1.10.5.3 Hur gör vi?
•
•
•
•

Förskolorna ska fortsatt ha en dialog med föräldrarna vid hämtning och lämning.
För barn som övergår till förskoleklass krävs en god överlämning av information mellan förskola och skola.
Samtliga förskolor och skolor skall utvärdera och utveckla dessa rutiner kontinuerligt.
Ett utvecklingsområde att arbeta med under året är att analysera/utveckla det regelbundna utvecklingssamtalet
med vårdnadshavare. Ett väl fungerande utvecklingssamtal är avgörande för en god samverkan med
vårdnadshavare.

1.10.6 Samverkan mellan skola och hem
1.10.6.1 Var är vi?
•
•

Enligt fritidshemsenkäten önskar många vårdnadshavare mer information om fritidshemmets aktiviteter.
Andelen vårdnadshavare som deltar på föräldramöten har minskat på flera skolor. Med tanke på att
föräldramöten inte alltid besöks av alla föräldrar spelar utvecklingssamtalet en viktig roll för samverkan med
mellan skola och hem.
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1.10.6.2 Vart ska vi?
•
•
•

Fler vårdnadshavare ska uppleva att de är väl informerade om aktiviteterna som sker på fritidshemmet.
Ett större deltagande på föräldramöten för en ökad möjlighet till dialog och påverkan av verksamheten.
Utvecklingssamtalen ska hålla en god kvalitet och kvalitetssäkra elevens kunskapsutveckling och sociala
utvecklingen i förhållande till kursplaner, kunskapskrav och läroplanen.

1.10.6.3 Hur gör vi?
•
•
•

Fritidshem: Informera och påminna vårdnadshavare om möjligheten till information via Tyra appen.
Grundskola, gymnasiet Tidig information till vårdnadshavare med tydlig information om möjligheten till att
påverka på föräldramöten lockar förhoppningsvis fler vårdnadshavare att delta på föräldramöten.
Rektor ska se till att utvecklingssamtal genomförs två gånger om året. Samtalet ger eleven och
vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång. Efter samtalen är genomförda
skall rektor och medarbetare analysera och förbättra processen inför nästa termin.

1.10.7 Skolan, omvärlden och utbildningsval
1.10.7.1 Var är vi?
•
•
•
•

Alla elever i årskurs 9 får enskild vägledning inför gymnasievalet. Eleverna blir informerade om de olika
studievägarna, gymnasieskolans struktur och hur de kan tänka kring sitt gymnasieval. Elever i andra årskurser
är har även möjlighet att få information.
En ny SYV plan har uppdaterats som klargör det strukturerade arbete med studie och yrkesvägledning för
eleverna.
En arbetsmarknadsmässa kommer att genomförs under våren med grundskolan, gymnasieskolan och
vuxenutbildningen. Gymnasieskolans lärlingsutbildning är det mest populära gymnasieprogrammet på
Dahlstiernska gymnasiet. En av orsakerna är ett gott samarbete med näringslivet i Mellerud.
Vuxenutbildningen och SFI deltar på arbetsmarknadsmässan under våren.

1.10.7.2 Vart ska vi?
•
•
•

Få företagsföreträdare att besöka skolor för att eleverna tidigt ska få en samhällsorientering kring yrken och
yrkesval innan pryoperioden och gymnasieval sker.
Tidigt informera om yrkes- och studieval för att motivera till goda studieresultat.
Utöka antalet branscher och företag som kan ta mot PRYO samt lärlingar.

1.10.7.3 Hur gör vi?
•
•
•
•
•
•

Grundskola: Skolorna planerar in besök i verksamheten från näringslivet och koppla dessa till SO ämnet.
Erbjuda alla elever som går i åk nio minst ett vägledningssamtal inför valet till gymnasiet.
Integrera vägledning i den dagliga undervisningen t.ex. låta eleverna träna på att skriva CV, ta del av webbklipp
och filmer kring olika yrken, grundinformation angående gymnasiet, folkhögskola, högskola och vuxenutbildning
samt studiebesök.
Gymnasiet: Implementera och arbeta efter den reviderade SYV planen på skolan
Bjuda in ”förebilder” för olika yrken som kan berätta om tillvaron kring sitt yrkesval.
VUX: Elever som studerar svenska för invandrare som bor i Mellerud och inte har möjlighet att delta i ordinarie
undervisning dagtid erbjuds att studera på distans via Hermods utbildning AB. Hermods utbildning har en
handledare/coach placerad på Vuxenutbildningen i Mellerud varje vecka under året. Vuxenutbildningen erbjuder
även pedagogiskt stöd via sitt studiecentrum med tillgång till speciallärare.
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