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Budgetuppföljning / Prognos september 2018 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad prognos för 
perioden januari till september 2018        

Ärendet i sin helhet 

Allmänt 

Prognosen för 2018 visar att Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
kommer sluta på ett resultat om minus 8,9 mnkr. 
 

I det prognostiserade resultatet ingår bufferten som är 4,0 mnkr (5,0 mnkr) då 
Vuxenutbildningen och den del som beräknats tillhöra friskolor i Borås Stad är 
fördelad.  
 

Hänsyn är tagen till den utbetalning som gjorts till Dr Blanka och LBS, vilket 
påverkar årets resultat negativt med 3,6 mnkr. Ytterligare utbetalning kommer 
göras till en friskola i Borås då beloppet ej är klart än så är detta inte med i 
beräkningen av prognosen tom sep. 
 

Ersättning från migrationsverket har minskat och påverkar resultatet negativt 
med 4,3 mnkr, jämfört med tidigare prognos. 
 

Viss osäkerhet råder beträffande elevantalet och asylsökande för höstterminen 
vilket påverkar interkommunala ersättningar och statsbidrag från 
migrationsverket för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.  
 

Prognos per enhet 
 

Central administration 
Central administration beräknas göra ett minus på 2,9 mnkr då utbetalning till 
Dr Blanka och LBS ligger på den centrala administrationen. Personal kostnader 
ligger 1,3 mnkr bättre än budget då vissa tjänster inte är eller har varit tillsatta 
under hela året. 
 

Politisk verksamhet 
Politisk verksamhet beräknas göra ett plus på 0,5 mnkr. 
 

Gymnasieskolan     
Gymnasieskolans prognos beräknas göra ett minus på 10,5 mnkr. 
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Prognosen visar att antalet elever på friskolor i Borås och elever från andra 
kommuner är lägre jämfört med antagandet som gjordes i budget 18:2. 

I prognosen redovisas ett minus för verksamheten lärarledd undervisning på 
11,8 mnkr, lokaler och fysisk miljö minus 3,5 mnkr och läromedel minus 3,2 
mnkr. 
 

Nettot för intäkter och kostnader när det gäller interkommunala ersättningar 
(IKE) visar ett utfall på minus 3,7 mnkr jämfört med vad som beräknats i 
budget. 
 

Det finns en osäkerhet i beräkningen av IKE då det nu är månadsavräkning för 
dessa elever, vilket innebär att vi enligt beslut endast får betalt för de elever som 
finns i vår verksamhet med avräkning den 15:e varje månad. 
 

Stor osäkerhet när det gäller statsbidrag från Migrationsverket för asylsökande 
då vi inte vet hur många elever som fortsatt är asylsökande under höstterminen. 
 

Vuxenutbildningen 
Vuxenutbildningen beräknas klara sin ram. 
 

Gymnasiesärskolan 
Gymnasiesärskolans prognos beräknas klara sin ram. 
Viss osäkerhet råder fortfarande beträffande elevantalet till höstterminen. 
 

Naturskolan 
Naturskolans verksamhet beräknas klara sin ram. 

Central buffert 

Buffert kommer användas för att täcka delar av den utbetalning som gjorts till 
Friskolor i Borås Stad. Totalt 4,0 mnkr. 

Beslutsunderlag 

1. Prognos månadsjämförelse 2018                               
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Prognos  2018, Tkr
Avv.mot Bu Avv.mot Bu Avv.mot Bu Avv.mot Bu Avv.mot Bu Skillnad Jämförelse Jämförelse

Enhet                               Tkr Pr. Sep 18 Pr. Aug 18 Pr. Jul 18 Pr. Apr 18 Pr. Mar 18 mot Aug 18 Redov 17 Redov 16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- ------------------------ ------------------------
250 Gem adm -2 870,7 -4 698,5 -4 455,9 31,6 62,6 1 827,8 2 157,8 1 823,5

250 Politiskverksamhet 495,4 426,1 376,2 133,0 158,4 69,3 251,9 74,8

2522 Almås 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 355,6 1 163,6
2523 Bäckäng -2 851,7 -3 891,7 0,0 0,0 0,0 1 040,0 -671,6 -5,7
2524 Sven Erikson -3 703,2 -159,3 0,0 0,0 0,0 -3 544,0 102,2 603,2
2526 Björkäng -4 291,6 -1 365,7 964,9 0,0 0,0 -2 925,8 24 083,1 6 364,0
2527 Viskastrand 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,2 541,0

2529 Gy gem 329,4 79,3 855,4 -322,9 -742,1 250,1 -4 203,0 -7 693,2
SA GYMNASIET -10 517,1 -5 337,4 1 820,3 -322,9 -742,1 -5 179,7 19 748,6 972,8

1 318,3

25300 Vux centralt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 333,5 -658,8
25302 Grundvux totalt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
25303 Yrkes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2 351,6 0,0
25304 SFI Teori 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0
25307 SFI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -527,6
25306 YH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1 989,6 -2 933,2
25309 Särvux 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 319,6
25308 Gem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -486,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 742,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5

SA KOMVUX 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -527,8

GY SÄR
25229 AL särgymn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -82,4
25279 VS särgymn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -671,1

255000 BE ledning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,1 -854,1
255001 BE elevhälsa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,4 131,2
255002 BE Gemensamt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,4 401,9
255010 BE Yrkes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -781,7
255020 Hulta Ängar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 708,9
255030 Elevboende 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 988,4 -115,6
255040 Korttidstyllsyn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -196,1 293,8
255080 Adm/kost/lokal/ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,4 973,5
2559 Gy sär gem 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 397,8 321,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -129,0
SA GYMN.SÄR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 644,7 1 732,2

Navet
256 Naturskolan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,4 48,4
SUMMA -12 892,4 -9 609,8 -2 259,3 -158,3 -521,1 -3 282,6 22 857,4 5 442,2

Central buffert 3 993,3 3 993,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 449,2

RESULTAT -8 899,1 -5 616,5 -2 259,3 -158,3 -521,1 -3 282,6 22 857,4 9 891,4
  varav buffert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 449,2
Resultat exkl buffert -8 899,1 -5 616,5 -2 259,3 -158,3 -521,1 -3 282,6 22 857,4 5 442,2

Krav på överskott
Avvikelse mot ram -8 899,1 -5 616,5 -2 259,3 -158,3 -521,1 -3 282,6
Ing. Ack. resultat 39 885,1 17 027,7 6 608,8

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
Utg. Ack. Resultat 30 986,0 39 885,1 16 500,2
Ersättning för Sociala investeringar 0,0 527,5
Eget Ack 30 986,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 885,1 17 027,7

32 451,1 17 027,7

2018-10-30
Michael Malmström GVUN

Prognos månadsjämförelse 18
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Kvalitetsrapport läsåret 2017/2018 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad 

kvalitetsrapport för läsåret 2017/2018, och översänder densamma för 

kännedom till Kommunstyrelsen.         

Ärendet i sin helhet 

Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän och 
skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, 
analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera 
och utveckla utbildningen.  
 

Kvalitetsrapport GVUN läsåret 2017/18 (bilaga 1) beskriver inledningsvis 

måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet i Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen. Rapporten bygger på de kvalitetsbedömningar 

som respektive verksamhet genomfört. I rapporten redovisas förvaltningens 

resultat, utifrån lokal statistik. Samtliga uppgifter kommer att finnas tillgängliga 

för riksjämförelse i december 2018 då Skolverket publicerar sin statistik.  

 

Slutligen presenterar Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen en analys 

av de samlade resultaten kopplade till respektive utvecklingsområde i 

Bildningsstaden Borås Strategi. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat både vad gäller 

kunskaper och värdegrund har legat på en stabil nivå i paritet med riket eller 

något över under flera års tid. Förvaltningen har, inom ramen för det 

systematiska kvalitetsarbetet, identifierat att det finns variationer mellan våra 

skolor men också inom skolor vad gäller andel elever med en yrkes- och 

högskoleförberedande examen, genomsnittlig betygspoäng samt andel elever 

med minst E i samtliga kurser.  

 

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet har förvaltningen identifierat 

några områden som kräver vidare analys och insatser i verksamheten. Det gäller 

framförallt analys av orsaker till att vissa kurser har en hög andel elever med F-

betyg. Verksamheten behöver vidare fokusera på insatser som främjar det 
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förebyggande elevhälsoarbetet och tidiga insatser och mindre på reaktiva 

insatser. 

 

Förvaltningens målbild gällande ”Det goda lärandet” är att alla elever ska lämna 

skolan med goda kunskaper och med förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande, 

syftande till att varje elev blir antagningsbar och anställningsbar. Med 

utgångspunkt i målbilden ska förvaltningen arbeta vidare med att stödja och 

leda lärarna in i en alltmer digitaliserad lärmiljö, systematisk följa upp att 

inriktningen för undervisningen bygger på ett formativt förhållningssätt samt att 

verka för att skapa ökade förutsättningar för att elever ska ha inflytande över 

sina studier och sin lärmiljö.          

Beslutsunderlag 

1. Kvalitetsrapport GVUN läsåret 2017/18                        

Samverkan 

FSG 2018-10-24 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen för kännedom 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Sammandrag 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat både vad gäller kunskaper och värde-
grund har legat på en stabil nivå i paritet med riket eller något över under flera års tid. Förvalt-
ningen har, inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, identifierat att det finns variationer 
mellan våra skolor men också inom skolor vad gäller andel elever med en yrkes- och högskoleför-
beredande examen, genomsnittlig betygspoäng samt andel elever med minst E i samtliga kurser.  
 
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet har förvaltningen identifierat några områden 
som kräver vidare analys och insatser i verksamheten. Det gäller framförallt analys av orsaker till 
att vissa kurser har en hög andel elever med F-betyg. Verksamheten behöver vidare fokusera på 
insatser som främjar det förebyggande elevhälsoarbetet och tidiga insatser och mindre på reaktiva 
insatser. 
 
Förvaltningens målbild gällande ”Det goda lärandet” är att alla elever ska lämna skolan med goda 
kunskaper och med förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande, syftande till att varje elev blir an-
tagningsbar och anställningsbar. Med utgångspunkt i målbilden ska förvaltningen arbeta vidare 
med att stödja och leda lärarna in i en alltmer digitaliserad lärmiljö, systematisk följa upp att in-
riktningen för undervisningen bygger på ett formativt förhållningssätt samt att verka för att skapa 
ökade förutsättningar för att elever ska ha inflytande över sina studier och sin lärmiljö. 
 

1. Inledning 
 
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän och skolenheter systema-
tiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nat-
ionella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen.  
 
I Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens utvecklingsplan 2016-2021 finns följande över-
gripande målsättning för samtliga verksamheter: 
 
”Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling” 
 
Denna kvalitetsrapport beskriver inledningsvis måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet i Gymnasie- 
och vuxenutbildningsförvaltningen. Rapporten bygger på de kvalitetsbedömningar som respek-
tive verksamhet genomfört. I rapporten redovisas förvaltningens resultat, utifrån lokal statistik. 
Samtliga uppgifter kommer att finnas tillgängliga för riksjämförelse i december 2018 då Skolver-
ket publicerar sin statistik.  
 
Slutligen presenterar Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen en analys av de samlade re-

sultaten kopplade till respektive utvecklingsområde i Bildningsstaden Borås Strategi: 

 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

 Bedömning för lärande/formativa förhållningssätt 

 Värdegrund 

 Barn- och elevhälsoarbete 

 Nyanlända/modersmål 

 Digital kompetens 
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Resultatpresentationen och analysen i denna rapport bygger på Skolverkets kvalitetsmodell vilken 

i de allmänna råden sätter ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Inom ramen för analysar-

betet används SIQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling vilken belyser arbetssätt, till-

lämpning, resultat, utvärdering och förbättring. 

 
2.  Resultat - i kunskaper 

 
2.1 Resultat gymnasieskolan  
 
I Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens utvecklingsplan 2016-2021 Bildningsstaden Borås finns 
följande mål för gymnasieskolan: 
 

• Alla elever ska lämna gymnasieskolan med minst betyget E i samtliga kurser. 

• Alla elever ska lämna gymnasieskolan med en högskoleförberedande- respektive yrkesexa-
men. 

• Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.  
 

Jämförelse med riket sker inom följande områden: 
a) Fullföljd gymnasieutbildning inom fyra år. 
b) Grundläggande behörighet till universitet och högskola. 
c) Genomsnittlig betygspoäng. 
d) Högskoleförberedande- respektive yrkesexamen. 

 
Examensbevis med minst godkänt betyg (E) i alla kurser 
Årets avgångselever är den femte kullen som avslutar sin utbildning i GY11 och erhåller gymnasi-
eexamen, antingen en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.  
 
För en yrkesexamen ska eleven ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven ska ha 
godkänt i svenska 1, eller i svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Ett krav är 
också att eleven har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt 
gymnasiearbete.  
 
För en högskoleförberedande examen ska eleven ha läst minst 2 500 poäng varav 2 250 poäng 
ska vara godkända. Eleven ska ha godkänt i svenska 1, 2 och 3 eller i svenska som andraspråk 1, 2 
och 3, engelska 5 och 6 samt i matematik 1. Dessutom ska eleven ha ett godkänt gymnasiearbete.  
En elev som uppfyller kraven för gymnasieexamen får ett examensbevis. En elev som inte uppnår 
kraven för gymnasieexamen får ett studiebevis. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål är att samtliga elever ska ha minst godkänt betyg 
(E) i alla kurser efter avslutad utbildning. Läsåret 2017/18 hade 76,5 procent (16/17 73,9 pro-
cent) av avgångseleverna ett examensbevis från ett fullständigt eller utökat program med minst 
godkänt betyg (E) i alla kurser. Jämfört med föregående år har resultatet förbättrats med ca. 2,5 
% .   
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Examensbevis med minst E i alla kurser – andel i % 2016-17 2017-18 

Almås 79 73 

Bäckäng 81 90 

Sven Erikson 65 inkl. IB 78 inkl. IB 

Viskastrand 67 65 

TOTALT 73,9 inkl. IB 76,5 inkl. IB 

Källa: GVUF/Lokal statistik 
 

Elever med en högskoleförberedande- respektive yrkesexamen 
Andelen elever som gick ut med en högskoleförberedande- respektive yrkesexamen i Borås Stads 
gymnasieskolor var 87 % (lokal statistik), vilket är en minskning jämfört med föregående år. Skol-
verkets nationella statistik (SIRIS) kommer i december 2017 och först då kan riksjämförelse gö-
ras. 
 

Elever med en högskoleförberedande- respektive yrkesex-
amen – andel i % 

2016-17 2017-18 

Almås 87,6 84 

Bäckäng 93,6 91 

Sven Erikson 79,5 82 

Viskastrand 95 90 

TOTALT 93,2 (SIRIS 91,7) 87 

Källa: Skolverket/SIRIS, GVUF/Lokal statistik 
 

Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen från nationellt program 
Genomsnittlig betygspoäng för elever med examen i Borås Stads gymnasieskolor är totalt 14,4 för 
de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen. Jämfört med föregående år är re-
sultatet något högre. Riksjämförelse kan göras i december 2018 då Skolverket presenterar sin sta-
tistik.   
 

Genomsnittlig betygspoäng (GBP) för elever med exa-
men, totalt. 

Borås 2016-17 
(SIRIS) 
 

Borås 2017-18 
(lokal statistik) 

Högskoleförberedande program 14,7 15,1 

Yrkesprogram 13,7 13,7 

TOTALT 14,3 (14,3) 14,4 

Källa: Skolverket/SIRIS, GVUF/Lokal statistik 
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Genomsnittlig betygspoäng (GBP) för elever med exa-
men, skolvis 

Borås 2016-17 
(SIRIS) 

Borås 2017-18 
(lokal statistik) 
 

Almås 14 13,9 

Bäckäng 14,9 15 

Sven Erikson 14,2 14,7 

Viskastrand 13,5 14,4 

TOTALT 14,3 14,4 

Källa: GVUF/Lokal statistik 

 
Högst betygssnitt på skolnivå har Bäckängsgymnasiet följt av Sven Eriksonsgymnasiet, Viskast-
randsgymnasiet och Almåsgymnasiet. Bäckängsgymnasiet har enbart högskoleförberedande pro-
gram. På Sven Eriksonsgymnasiet finns företrädesvis högskoleförberedande program men även 
ett yrkesprogram, Barn- och fritidsprogrammet. Förhållandet är det motsatta på Viskastrands-
gymnasiet som har yrkesprogram men även ett högskoleförberedande program, Estetiska pro-
grammet med inriktningen estetik och media. Almåsgymnasiet har enbart yrkesprogram. Riksjäm-
förelse kan göras i december 2018 då Skolverket presenterar sin statistik.   
 

Genomsnittlig betygspoäng (GBP) för elever med examen - 
programvis Poängsnitt 16-17 Poängsnitt 17-18 

Barn- och fritidsprogrammet 13,29 13,3 

Bygg- och anläggningsprogrammet 13,9 14,32 

Ekonomiprogrammet 13,7 13,70 

El- och energiprogrammet 12,49 12,64 

Estetiska programmet 14,56 13,81 

Fordons- och transportprogrammet 13,59 14,09 

Handels- och administrationsprogrammet 13,24 12,77 

Hantverksprogrammet 14,54 14,80 

Hotell- och turismprogrammet 13,81 13,86 

Humanistiska programmet 15,34 15,09 

Industritekniska programmet 13,04 13,58 

Naturvetenskapsprogrammet 15,48 15,7 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 14,4 14,43 

Samhällsvetenskapsprogrammet 14,51 15,1 

Spetsutbildning Entreprenörsprogrammet 14,10 16,62 

Teknikprogrammet 14,39 14,63 

VVS- och fastighetsprogrammet 13,64 13,36 

Vård- och omsorgsprogrammet 13,84 13,66 

TOTALT 14,3 14,30 

International Baccalaureate 16,3 15,42 

Källa: GVUF/Lokal statistik 

 
Genomsnittlig betygspoäng (GBP)för Barn- och fritidsprogrammet, som bedrivs på både Almås-
gymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet, avser programmet som helhet. Det finns en skillnad mel-
lan skolorna avseende GBP där GBP på Almåsgymnasiet är 13,9 och GBP på Sven Eriksonsgym-
nasiet är 12,9. GBP för Estetprogrammet, som bedrivs både på Bäckängsgymnasiet och Viskast-
randsgymnasiet, avser programmet som helhet. Det finns en skillnad mellan skolorna avseende 
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GBP där GBP på Viskastrandsgymnasiet är 14,1 och GBP på Bäckängsgymnasiet är 13,8. Riks-
jämförelse kan göras i december 2018 då Skolverket presenterar sin statistik.   
 
Genomsnittlig betygspoäng för fristående gymnasieskolor i Borås  
Skolverkets statistik för läsåret 2017/18 kommer i december 2018. 
 
Behörighet till Högskola  
För högskolebehörighet ska eleven ha gymnasieexamen med godkänt betyg eller högre i minst 90 
procent av den totala kurspoängen 2 500 poäng d.v.s. har minst 2 250 gymnasiepoäng med lägst 
betyget E.  

Elever som får examen från ett högskoleförberedande program har alltid grundläggande behörig-
het till högskolan.  

För elever på yrkesprogram finns möjligheten att läsa till kurser för att få grundläggande högsko-
lebehörighet, då dessa inte längre automatiskt ingår i utbildningen. Sedan höstterminen 2013 kan 
alla nationella yrkesprogram ge grundläggande högskolebehörighet inom programmets ordinarie 
2500 poäng. Andel elever på yrkesprogram med grundläggande behörighet till universitet och 
högskola uppgick till 33,5 % av totala andelen elever med avgångsbetyg (examensbevis eller stu-
diebevis), vilket är något högre än föregående år. 

 Högskolebehörighet på yrkesprogram, andel i % av alla ele-

ver med avgångsbetyg 2016/17 2017/18  

AL 42,4 39,6 

SE (Barn- och fritidsprogrammet) 30 30 

VS 24,8 31 

TOTALT 31,6 33,5 

Källa: GVUF/Lokal statistik 

 
Redovisningen ovan avser andelen av samtliga elever med avgångsbetyg, antingen examensbevis 
eller studiebevis från ett yrkesprogram. Riksjämförelse avseende högskolebehörighet kan göras i 
december 2018 då Skolverket presenterar sin statistik. 
 
Fullföljd gymnasieutbildning inom 4 år 
Statistik för fullföljd utbildning i gymnasieskolan finns tillgänglig i december 2018 då Skolverket 
presenterar sin statistik. 
 
Avbrott 
Studieavgång, d.v.s. avbrott, innebär att eleven har slutat på ett nationellt program på gymnasie-
skolan i Borås och inte fortsatt sina studier på något annat program i kommunal gymnasieskola i 
Borås. Elever på skolorna som inte är folkbokförda i Borås kan dock vid avbrott fullfölja sina 
studier i hemkommunen. Andelen avbrott bland elever folkbokförda i Borås kommun ligger nå-
got under riket i övrigt, vilket är positivt. 
 
En framgångsfaktor i arbetet med att förebygga avbrott är förtroendefulla relationer mellan lärare 
och elever och att lärare arbetar tillsammans med att identifiera elevernas behov och stödja ele-
verna i deras studiesituation. Ett område som förvaltningens utvecklingsplan fokuserar särskilt på 
och som vi ser har gett goda resultat.   
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Studieavbrott (inkl. Introduktionsprogram)- andel i %  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt 

Läsår 2017/18 (endast elever folkbokförda i Borås Stad) 9 7 3 7 

Källa: UBK/Lokal statistik, avgång 2018 per 20 juni. 
 

Studieavbrott - andel i % per skola  Almås Bäckäng Sven Erikson Viskastrand Totalt 

Läsår 2017/18 (Totalt antal elever) 7,4 2,1 3,5 6,2 4,3 

Källa: UBK/Lokal statistik (samtliga gymnasieelever), avgång 2018 per 20 juni. 

 
Introduktionsprogram 

Det finns sammanlagt fem introduktionsprogram i gymnasieskolan. Dessa är preparandutbild-
ning, individuellt alternativ, programinriktat individuellt program, språkintroduktion och yrkesin-
troduktion. I Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens utvecklingsplan 2016-2021 Bildningsstaden 
Borås finns följande mål för gymnasieskolan: 
 

 Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.  

Jämförelse sker inom följande områden1: 

a) Genomsnittlig betygspoäng. 

b) Skolbakgrund/tid i Sverige. 

 
Alla elever på Introduktionsprogrammen går efter 1 
års studier vidare till ett nationellt program, fort-
satta studier, arbete eller annan sysselsättning 

2016/17 
andel i % 

2017/18 
andel i % 

Björkängsgymnasiet 94 82 

Källa: GVUF/Lokal statistik. 
 
Personella förutsättningar – Gymnasieskolan 
 

2017 
(2016 inom parentes) 

Lärare med lärarleg. och behö-
righet i ämnet, Borås – andel i % 

Lärare med lärarleg. och behö-
righet i ämnet, samtl. kom. – an-
del i % 

Gymnasieskola 91,3 (81)  83,9 (83)  

Källa: Skolverket/Jämförelsetal 

 

2.2 Resultat gymnasiesärskolan  
 
I Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens utvecklingsplan 2016-2021 Bildningsstaden Borås finns 
följande mål för gymnasieskolan: 
 

 Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån betyg och kommu-

nikativ förmåga, samt få stöd att säkerställa övergången till arbetslivet. 

 Alla elever ska slutföra gymnasiesärskolans nationella program med betyg i samtliga äm-

nen. 

                                                 
1 Ett system för att mäta elevernas resultat inom dessa områden är under utarbetande. Tillsvidare används därför mål 

från tidigare utvecklingsplan ”Alla elever på Introduktionsprogrammen går efter 1 års studier vidare till ett nationellt 

program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning”. 
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Betyg efter avslutad utbild-
ning 2017-18, antal och andel 
elever 

Almås nationella 
program, an-
tal/andel i % 

Bergslena A nationella 
program, antal/andel i % 

Viskastrand nationella 
program, antal/andel 
i % 

Slutbetyg 5 (100 %) 5 (100 %) 5 (100%) 

Samlat betygsdokument 0 0 0 

Saknar betyg 0 0 0 

Totalt antal elever som av-
slutat sin utbildning i Gy-sär 

5 6 5 

Elev omvänt integrerad be-
tyg ges av Tullengymnasiet 
alt. annan kommun 

-   1 - 

Källa: Lokal statistik/AL, BE, VS 

Av de elever som läsåret 2017/2018 avslutade sina studier i gymnasiesärskolan hade samtliga ele-
ver ett slutbetyg eller ett samlat betygsdokument vilket är samma resultat som föregående år.  
 

Arbete/sysselsätt-
ning efter avslutad 
utbildning i Gy-sär 
2017-18, antal och an-
del elever 

AL nation-
ella pro-
gram, an-
tal/andel i 
% 

BE A nation-
ella program, 
antal/andel i 
% 

VS nationella 
program, an-
tal/andel i % 

Hulta Ängar 
Individuellt 
program an-
tal/andel i % 

Almås Indivi-
duellt pro-
gram an-
tal/andel i % 

Anställning med lö-
nebidrag 

2 (40%) 0 2 (40 %) 0 0 

Arbetspraktik 0 0 0 0 0 

Fortsatt utbildning 0 0 0 0 0 

Daglig verksamhet 3 (60%) 5 (100 %) 3 (60 %) 4 (100 %) 5 (100 %) 

Avflyttad till annan 
ort med fortsatt stu-
diegång 

0 0 0 0 0 

Elever i uppföljning 
sysselsättning ej klar 

0 0 0 0 0 

Totalt antal elever 
som avslutat sin ut-
bildning i Gy-sär 

5  5 5 4 5 

Källa: Lokal statistik/AL, BE, VS, * AF - Arbetsförmedlingen 

 
För varje avgångselev görs en individuell planering för fortsatt sysselsättning efter avslutade stu-
dier. 16 elever avslutade gymnasiesärskolans nationella program och 9 avslutade individuellt pro-
gram, totalt 25 elever. Samtliga elever hade någon form av sysselsättning, vilket är något högre än 
föregående år.  
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Personella förutsättningar – Gymnasiesärskolan 
 

2017 
(2016 inom parentes) 

Lärare med ped. högskoleex, 
Borås – andel i % 

Lärare med ped. högskoleex, 
samtl. kom. – andel i % 

Gymnasiesärskola 83,3 (78)  85,8 (84)  

Källa: Skolverket/Jämförelsetal 

 
2.3 Resultat Vuxenutbildningen – i kunskaper 
 
I Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens utvecklingsplan 2016-2021 Bildningsstaden Borås finns 
följande mål för gymnasieskolan: 
 

 Alla elever ska fullfölja sin studieplan utifrån personligt uppsatta mål.  

 Alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.  

Studieplan 
Den övergripande måluppfyllelsen operationaliseras med hjälp av en indikator2 över hur stor an-
del av eleverna som bedöms fullfölja sin studieplan på ett tillfredsställande sätt. 
 

Indikator Målvärde 2018 Utfall 2018 Målvärde 2025 

Alla elever ska fullfölja sin studieplan ut-
ifrån personligt uppsatta mål. 

65 % 

 

63 % 75 % 

 

Källa: Lokal statistik/VUX 

 

Målvärdet för 2018 är satt till att 65 % av eleverna ska ha fullföljt sin studieplan utifrån personligt 

uppsatta mål. Utfallet för 2018 blev 63 % dvs. något lägre än det satta målvärdet.  Det är viktigt 

att framhålla att bland de 37 % som inte bedömts fullfölja planen finns olika typer av anledningar 

till att de avslutat sina studier. En av orsakerna kan vara att eleven fått ett arbete och därför valt 

att avsluta sina studier i förtid.  

 
Personella förutsättningar – Vuxenutbildningen 
 

2017 
(2016 inom parentes) 

Lärare med ped. högskoleex, 
Borås – andel i % 

Lärare med ped. högskoleex, 
samtl. kom. – andel i % 

Komvux (grundläggande och gymn-
asial) 

87 (89,4)  
 

82,5 (86) 
 

Särskild utbildning för vuxna 100 (100) 
 

89,1 (86,9) 

Svenska för invandrare 79,4 (84,9) 
 

73,4 (72,2)  

Källa: Skolverket/Jämförelsetal 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Indikatorn bygger på ett slumpmässigt urval vilket innebär att slumpmässiga variationer i indikatorn som en följd av 

urvalet förekommer. Indikatorn och målvärdena bör ses som ett grovt riktmärke. 
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3. Resultat - värdegrund 

 
3.1 Resultat gymnasie- och vuxenutbildningen – värdegrund  
Skolklimatundersökningen (samtliga skolenheter exkl. sär GY/VUX - elever och elever VUX 
upphandling) 
 
Skolklimatundersökningen genomförs årligen och belyser 4 områden: Värdegrund, Undervisning-
ens kvalitet, Inflytande och delaktighet och Rektor. Klimatundersökning genomförs av såväl ele-
ver som personal med en relativt hög svarsfrekvens där 73,2 % av eleverna besvarade enkäten. 
Inom områdena tar lärare och elever ställning till ett antal påståenden med en fyrgradig svars-
skala: 1 Stämmer inte alls, 2 Stämmer ganska dåligt, 3 Stämmer ganska bra, 4 Stämmer helt och 
hållet. 
 
Resultatet på Skolklimatundersökningen har över tid legat stabilt runt 3 eller strax däröver vilket 
får anses som ett högt resultat. Särskilt högt ligger området Värdegrund där både elever och per-
sonal gör en hög skattning. Något lägre har man skattat områdena som omfattar Undervisningens 
kvalitet och Inflytande och delaktighet. Området rektor har skattats lägre av elever än lärare och 
ligger något lägre än föregående års resultat. Det finns en variation mellan elever och lärares svar 
framförallt gällande området rektor. 
 

 
Genomsnitt 

Värdegrund, Undervisningens innehåll och kvalitet, Inflytande och delaktighet, Rek-
tor 

(läsåret 16/17 inom parentes) 

Lärare 3,1 (3,2) 

Elever 3 (3) 

Totalt 3 (3,1) 

Källa: Borås Stad/Skolklimatenkät 

 

Område Elever 
(läsåret 16/17 inom parentes) 

Lärare 
(läsåret 16/17 inom parentes) 

Värdegrund 3,4 (3,4) 3,2 (3,4) 

Undervisningens kvalitet 2,7 (3) 3,2 (3,2) 

Inflytande och delaktighet 3 (3) 3,1 (3,1) 

Rektor 2,7 (2,6) 3,1 (3,2) 

Källa: Borås Stad/Skolklimatenkät 
 

3.2 Resultat SÄR GY/VUX – värdegrund 
Skolklimatundersökningen (samtliga skolenheter sär GY/VUX ) 
 
Inför 2017 tog GVUF fram en för Gymnasiesärskolan anpassad enkät med rubrikerna: Kunskap 
och lärande, Delaktighet och inflytande, Bemötande och Trygghet och trivsel. Klimatundersök-
ning genomförs av såväl elever som personal med en mycket hög svarsfrekvens där nästan 100% 
av eleverna besvarade enkäten. Inom områdena tar elever ställning till ett antal påståenden med 
en tregradig svarsskala: 1 Stämmer helt, 2 Stämmer delvis, 3 Stämmer inte alls. 
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Område Elever 
(läsåret 16/17 inom parentes) 

Kunskap och lärande 2,5 (2,5) 

Delaktighet och inflytande 2,8 (2,8) 

Bemötande 2,8 (2,8) 

Trygghet och trivsel 2,7 (2,7) 

Totalt 2,7 (2,7) 

Källa: Borås Stad/Skolklimatenkät 

 
Resultatet på Skolklimatundersökningen omfattande elever inom SÄR GY/VUX ligger mycket 
högt inom samtliga områden. Resultatet ligger på samma nivå som föregående läsår.  

  
4.  Analys och fortsatt arbete 

 
Utgångspunkten för det systematiska kvalitetsarbetet i alla skolformer är Skolverkets allmänna råd 

om systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med modellen nedan3: 

 

 
 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen redovisar i sin analys de samlade resultaten kopp-

lade till respektive utvecklingsområde i Bildningsstaden Borås Strategi: 

 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

 Bedömning för lärande/formativa förhållningssätt 

 Värdegrund 

 Barn- och elevhälsoarbete 

 Nyanlända/modersmål 

 Digital kompetens 

 

                                                 
3  Skolverkets allmänna råd med kommentarer – Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet 
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Modellen för analysen bygger på SIQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling och be-
lyser arbetssätt, tillämpning, resultat, utvärdering och förbättring. 

 
 
4.1 Systematiskt kvalitetsarbete 
 
Valda arbetssätt 
Samtliga verksamheter har tagit fram och implementerat en utvecklingsplan kopplad till den för-
valtningsövergripande Bildningsstaden Borås. I verksamheternas utvecklingsplaner finns priorite-
rade utvecklingsområden definierade samt hur man avser att arbeta med dessa inom ramen för 
det systematiska kvalitetsarbetet. Skolenheternas utvecklingsområden och insatser kopplade till 
dessa följs upp på skolnivå och förs in i det för förvaltningen gemensamma kvalitetsarbetet. För-
valtningens system för det systematiska kvalitetsarbetet bygger på s.k. kvalitetsbedömningar (en 
gemensam mall är framtagen) vilka genomförs på respektive skolenhet. Skolenheternas kvalitets-
bedömningar följs upp av respektive verksamhetschef som i sin tur gör en kvalitetsbedömning 
för hela verksamheten. Verksamhetschefernas kvalitetsbedömningar ligger till grund för denna 
rapport. 
 
Under läsåret 2017/18 har fokus för det gemensamma kvalitetsarbetet legat på att öka vår för-
måga att analysera resultat i syfte att öka träffsäkerheten i de insatser som genomförs för att höja 
måluppfyllelsen. Exempelvis har flera skolor arbetat med att ta fram nya arbetssätt och metoder  
för analysarbetet i syfte att ta fram åtgärder för förbättringsarbetet.  
 
Förvaltningsgemensamma och skolspecifika enkäter genomförs för att följa upp elevers upple-
velse av undervisningens kvalitet. Resultaten på enkäter analyseras och följs upp på skolenhets-, 
verksamhets- och förvaltningsnivå. 
 
Vuxenutbildningen och Björkängsgymnasiet4 har genomfört ett arbete med att ta fram mätmo-
deller i syfte att säkerställa/mäta progressionen i elevers lärande även då de inte når hela vägen 
fram till ett betyg. 
  
Tillämpning 
Kvalitetsarbetet är en systematisk och integrerade del av det dagliga arbetet på varje skolenhet. 
Det finns ett system, vilket beskrivs ovan, för att rapportera vidare till nästa nivå samt ett system 
för att återkoppla resultaten till lärarna för vidare analys och åtgärder i förbättringsarbetet.  
 
Resultat 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat både vad gäller kunskaper och värde-
grund har legat på en stabil nivå i paritet med riket eller något över under flera års tid. Det finns 
exempelvis en tydlig positiv trend över tid gällande elevernas genomsnittliga betygspoäng.  

                                                 
4 Fr.o.m. läsåret 2017/18 Björkängsgymnasiet. 

Arbetssätt 
Tillämpning 
Resultat 
Utvärdering 
Förbättring 
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Förvaltningen har, inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, identifierat att det finns vari-
ationer mellan våra skolor men också inom skolor vad gäller andel elever med en yrkes- och hög-
skoleförberedande examen, genomsnittlig betygspoäng samt andel elever med minst E i samtliga 
kurser. Det finns några kurser som utmärker sig gällande andel elever med F-betyg. Borås resultat 
är jämförbart med övriga riket på så sätt att det är en nationell trend att just dessa kurser har en 
hög andel elever med F-betyg. 
 
Inom områden som verksamheterna arbetat fokuserat med över tid har resultaten ökat markant 
t.ex. gällande andel elever med minst E i samtliga kurser. En framgångsfaktor som är genomgå-
ende i förbättringsarbetet är att en gedigen analys av orsakerna till resultaten genomförts samt att 
alla nivåer på skolan varit involverade i analys- och förbättringsarbetet.   
 
Utvärdering 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har över en längre tid arbetat fram en framgångs-
rik modell för det systematiska kvalitetsarbetet på förvaltningsnivå med förgrening ned på verk-
samhets- och enhetsnivå. Modellen som används är kvalitetsbedömningen vilken är känd av alla 
och har en tydlig koppling till den gemensamma utvecklingsplanen. I arbetet med att genomföra 
kvalitetsbedömningen är både lärare och skolledning delaktiga vilket har visat sig vara framgångs-
rikt i förbättringsarbetet.  
 
Kvalitetsbedömningarna ligger till grund för förvaltningens analys och leder fram till verksam-
hetsspecifika eller vid behov förvaltningsövergripande förbättringsåtgärder. Förvaltningens led-
ningsgrupp analyserar och följer tillsammans upp de samlade resultaten och anger riktningen för 
gemensamma åtgärder i form av professionsutvecklande insatser, förstärkt stöd till verksamheten 
i förbättringsarbetet eller annat som är kopplat till verksamhetens kvalitetsarbete. 
 
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet har förvaltningen identifierat behov av att dju-
pare analysera orsaker till att enskilda kurser uppvisar sämre resultat än andra i syfte att stödja 
verksamheten i det fortsatta förbättringsarbetet. 
 
Verksamheternas insatser följs upp på verksamhetsnivå och omsätts till lärande och förbättringar 
samt förs vidare in i förvaltningens gemensamma kvalitetsarbete. 
 
Förslag på förbättring 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer fortsatt att arbeta vidare med att öka 
träffsäkerheten i de analyser som genomförs på samtliga nivåer. Inom ramen för arbetet ska för-
valtningen arbeta vidare med de modeller och verktyg som stödjer analysarbetet exempelvis 
pröva ut en ny modell för kvalitetsdialoger utifrån verksamhets-, medarbetar-, ekonomi- och elev-
perspektiv. Det handlar också om att på alla nivåer i förvaltningen analysera betygsvariationer 
inom kurser samt analysera samband mellan insatser och effekter på våra resultat. 
 

4.2 Bedömning för lärande/formativa förhållningssätt 
 
Valda arbetssätt 
Grunden för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens arbete med ”Det goda lärandet” är 
att fokus ska ligga på höga förväntningar på såväl lärare som elever. Vad gäller lärarnas arbete 
handlar det ytterst om förmågan att bygga goda relationer med eleverna, att pedagogiskt och di-
daktiskt möta elevernas behov samt förmågan att utmana och stödja eleverna i deras lärande. Re-
sultatet av ”Det goda lärandet” ska vara att alla elever lämnar skolan med goda kunskaper och 
med förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande. 
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En av utgångspunkten för ”Det goda lärandet” är att lärare har ett formativt perspektiv på lä-
rande. Det förutsätter att även läraren ingår i ett professionellt kollegialt lärande där de samarbe-
tar med varandra om undervisningens möjligheter och utmaningar. På förvaltningsnivå erbjuds 
varje läsår en introduktionsutbildning för nyanställda lärare där fokus ligger på formativa förhåll-
ningssätt. Förvaltningens verksamheter har valt olika modeller för att tillse att alla lärare omfattas 
av ett professionellt kollegialt lärande, gemensamt för alla är dock att förstelärare används i arbe-
tet med att planera, följa upp och analysera undervisningens resultat samt stödja i förbättringsar-
betet. Exempel på modeller för professionsutveckling är Learing Study, Läslyftet, Matematiklyf-
tet, systemteoretisk kompetensutveckling, BFL för nyanställda yrkeslärare och Cooperative Le-
arning. Gymnasiesärskolan har under läsåret arbetat vidare med att ta fram modeller för att bättre 
möta och utmana varje enskild elev i dennes lärande. 
 
Tillämpning 
Vi ser att formativa perspektiv på lärande är synligt i alla våra verksamheter men att det varierar 
mellan lärare gällande tillämpning och förståelse för hur ett sådant perspektiv på lärande kan på-
verka progressionen i elevens lärande.  
 
Resultat 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens målbild är att samtliga verksamheter ska känne-
tecknas av ett professionellt pedagogiskt klimat där elevens lärande och resultat står i fokus, där 
eleven äger sin egen lärprocess och där all undervisning tar sin utgångspunkt i formativa perspek-
tiv på lärande.  
 
Förvaltningens resultat är med utgångspunkt i målbilden varierande. Områden som berör lärarens 
relation till eleverna, vilket får anses vara en grundförutsättning för elevens lärande, uppvisar i 
Skolklimatundersökningen höga och stabila resultat över tid. Elever upplever generellt att de kän-
ner sig trygga i skolan och att de har en god relation till sina lärare. Gällande områden som berör 
inflytande och delaktighet samt undervisningens kvalitet uppvisas ett lägre resultat. Generellt 
upplever en betydande andel elever att deras inflytande över undervisningen är för låg, att de inte 
alltid förstår lärandemålen eller får ett tillräckligt stöd för att utvecklas i sitt lärande.  
 
En slutsats utifrån resultaten ovan är att elever har stabila grundförutsättningar för att lyckas i 
skolan då de i hög grad trivs och känner sig trygga. Resultat i form av betyg skulle dock sannolikt 
öka och färre elever göra avbrott i sina studier om de dessutom i högre grad upplevde att de hade 
inflytande över undervisningen, hade större förståelse för lärandemålen och fick mer stöd av lära-
ren. Det är sannolikt så att det finns ett samband mellan kurser med låga resultat och elevers för-
ståelse av lärandemål.  
 
Utvärdering 
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet har förvaltningen identifierat behov av att dju-
pare analysera orsaker till att elever uppger att de har litet inflytande över undervisningens inne-
håll och utformning och på vilket sätt detta kan påverka enskilda kursers resultat negativt. Under 
föregående läsår genomfördes flera aktiviteter och åtgärder i syfte att ytterligare kartlägga orsaker 
till låga resultat samt ta reda på bakomliggande orsaker till att elever upplever en låg grad av infly-
tande över undervisningen. Exempelvis genomfördes på skolnivå analyser av betygsresultat i 
samtliga kurser i engelska, matematik och svenska i syfte att säkerställa en likvärdig bedömning. 
Inom ramen för Unga kommunutvecklare genomfördes en undersökning där elever i gymnasie-
skolan fick svara på en enkät gällande deras upplevelse av inflytande och delaktighet. Resultaten 
av undersökningen kommer att användas som en del i det fortsatta förbättringsarbetet. 
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Verksamheternas egna insatser följs upp på verksamhetsnivå och omsätts till lärande och förbätt-
ringar samt förs vidare in i förvaltningens gemensamma kvalitetsarbete. 
 
Förslag på förbättring 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer fortsatt att arbeta vidare med att säker-
ställa lärares bedömningskompetens. Det sker exempelvis genom analyser av betygsresultat som 
återkopplas till verksamheten via förvaltningens ledningsgrupp. På verksamhetsnivå har förstelä-
rarna en viktig roll i arbetet med gemensamma analyser, samplanering av kurser, auskultationer 
och framtagande av modeller för elevers delaktighet och inflytande.  
 

4.3 Värdegrund 
 
Valda arbetssätt 
Grunden för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens arbete med värdegrund är att den i 
sin helhet omfattar hur vi utövar arbetet med inkludering och likvärdighet, demokrati och likabe-
handling, för jämställdhet och mot diskriminering, trakasserier, främlingsfientlighet och rasism. 
Det handlar om att i varje verksamhet skapa en kultur som genomsyras av ett hälsofrämjande ar-
bete vilket har som syfte att skapa trygghet och studiero. Alla som arbetar i våra verksamheter ska 
vara med och bidra till att skapa de bästa förutsättningar för eleven att lyckas i sin kunskapsut-
veckling. 
 
Förvaltningens utvecklingsplan pekar ut riktningen för värdegrundsarbetet i form av målbild och 
önskvärt förlopp i arbetet. Varje verksamhet utarbetar med utgångspunkt i den gemensamma ut-
vecklingsplanen en egen plan för värdegrundsarbetet. Exempel på insatser i det främjande arbetet 
är att utveckla Elevhälsans funktion i det hälsofrämjande arbetet, fokus på att främja närvaro och 
följa upp orsaker till frånvaro och i förlängningen avhopp samt professionellt kollegialt lärande 
gällande lärarens ledarroll. 
 
Tillämpning 
Utifrån resultat i Skolklimatenkäten, vilket visar höga resultat inom samtliga områden som mäter 
trivsel och trygghet, kan vi utläsa att värdegrundsarbetet genomsyrar våra verksamheter på alla 
nivåer. 
 
Resultat 
Resultaten från Skolklimatundersökningen 2018 visar, inom samtliga verksamheter, att en majori-
tet av eleverna känner sig trygga och respekterade i skolan både av lärare och kamrater. Det är ett 
resultat som legat på samma höga nivå under flera års tid. Resultaten visar dock på en viss variat-
ion mellan verksamheterna och inom områden vilket kräver vidare analyser och insatser t.ex. 
inom områdena rektor/elever samt undervisningens kvalitet.  
 
Utvärdering 
Verksamheten som helhet kan betecknas som trygg och stödjande utifrån de resultat som  
Klimatundersökningen visar. Det finns en variation mellan skolenheterna inom samtliga områden 
där flera skolenheter kommit längre i sitt arbete än andra och på så sätt kan fungera som ett stöd 
till andra enheter som inte kommit lika långt i sitt arbete. Det gäller framförallt i arbetet med att 
ta fram rutiner och stödmaterial för kartläggningar men också i arbetet med att organisera forum 
för inflytande. 
Verksamheternas insatser följs upp på verksamhetsnivå och omsätts till lärande och förbättringar 
samt förs vidare in i förvaltningens gemensamma kvalitetsarbete. 
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Förslag på förbättring 
Inom samtliga områden finns det, trots höga resultat, anledning för skolenheterna att göra ytterli-
gare förbättringar för att genom olika insatser öka graden av trygghet, studiero och inflytande. 
Det handlar då i hög grad om att bibehålla, sprida och förstärka det arbete som redan idag funge-
rar väl samt tillse att det som framkommer i utvärderingar följs upp och omsätts till lärande och 
förbättringar. Exempel på insatser som kommer att genomföras på förvaltningsnivån är analyser 
av de samlade resultaten i Skolklimatundersökningen i syfte att identifiera gemensamma förbätt-
ringsområden och behov av insatser. På verksamhetsnivå sker analyser av Skolklimatundersök-
ningen kopplat till program-, och klassnivå. Exempel på insatser är kartläggningar av elevers upp-
levelse av delaktighet och inflytande över sina studier och sin lärmiljö. 

 

4.4 Barn- och elevhälsoarbete 
 
Valda arbetssätt 
Utgångspunkten för elevhälsoarbetet är att skolan ska tillse att eleverna har en bra miljö för sin 
kunskapsutveckling och personliga utveckling. Elevhälsans roll är främst att verka förebyggande 
och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan ska bidra till och stödja lärarna i arbetet med att 
skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.  
 
Under läsåret 2017/18 har fokus legat på att utveckla det hälsofrämjande arbetet inom verksam-
heterna. Det har t.ex. handlat om att utarbeta nya arbetsstrukturer och rutiner för tidiga insatser 
och stödja lärarna i arbetet med extra anpassningar.  
 
Tillämpning 
Vi kan utläsa i de kvalitetsbedömningar som genomförts att det hälsofrämjande perspektivet  är 
väl känt och förankrat i verksamheterna. Det finns en viss variation mellan och inom verksamhet-
erna i hur hög grad Elevhälsans professioner lägger mycket eller lite tid på reaktiva insatser.  
 
Resultat 
I kvalitetsbedömningarna lyfter verksamhetscheferna att det finns ett målinriktat arbete med att 
utveckla elevhälsoarbetet. Det handlar t.ex. om att höja den generella kompetensen hos alla lärare 
kring extra anpassningar, att förstärka arbetet med rutiner för tidig upptäckt och tidiga insatser 
samt att växla över Elevhälsans arbete från reaktiva insatser till ett mer förebyggande och främ-
jande arbete. 
 
Verksamhetscheferna uppger att det finns svårigheter med att rekrytera personal till Elevhälsan 
samt att stabiliteten i teamet blir lidande då omsättningen på personal är relativt hög. Det leder till 
att utvecklingen av Elevhälsans arbete riskerar att stanna upp. 
 
Utvärdering 
Det finns en variation mellan verksamheterna inom samtliga områden där flera skolenheter kom-
mit längre i sitt arbete än andra och på så sätt kan fungera som ett stöd till andra enheter som inte 
kommit lika långt i sitt arbete. Verksamhetscheferna uppger i sina kvalitetsbedömningar att det 
finns ett fortsatt behov av att fokusera mer på de främjande insatserna och därmed arbeta mindre 
reaktivt. 
 
Verksamheternas insatser följs upp på verksamhetsnivå och omsätts till lärande och förbättringar 
samt förs vidare in i förvaltningens gemensamma kvalitetsarbete. 
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Förslag på förbättring 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer fortsatt att arbeta vidare med att säker-
ställa tillgången till kompetens inom Elevhälsan. Det sker t.ex. genom insatser som är definierade 
i förvaltningens strategiska kompetensplan och kompetensutbildningsinsatser för Elevhälsans 
personal. På verksamhetsnivå kommer insatser att göras för att stärka Elevhälsans främjande och 
förebyggande insatser t.ex. genom att öka den generella kompetensen hos all pedagogisk personal 
kring anpassningar i undervisningen och särskilt stöd. 
 

4.5 Nyanlända/modersmål 
 
Valda arbetssätt 
Utgångspunkten för gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningens organisation är att samtliga 
gymnasieskolor ska erbjuda utbildning inom ramen för Språkintroduktion. Inför läsåret 2016/17 
genomfördes därför en förändring av organisationen. Dåvarande Tullengymnasiet fick ansvaret 
för att i ett första skede ta emot nyanlända elever, kartlägga deras kunskaper och undervisa de ele-
ver med mycket kort eller ingen skolbakgrund. Almås- och Viskastrandsgymnasiet fick ansvaret 
för undervisningen av de elever som siktade mot behörighet till ett yrkesprogram. Bäckängs- och 
Sven Eriksonsgymnasiet fick ansvaret för undervisningen av de elever som siktade mot behörig-
het till ett högskoleförberedande program. Vuxenutbildningen ansvarar som tidigare för de elever 
som omfattas av SFI. 
 
Den stora tillströmningen av elever till Språkintroduktion och SFI har ställt stora krav på organi-
sationen dels vad gäller mottagande av elever men också i arbetet med att utveckla kvaliteten i 
undervisningen. Under läsåret 2017/18 har flera insatser genomförts i syfte att möta behoven i 
verksamheten. Det har t.ex. handlat om kompetenshöjande insatser kopplat till språk- och kun-
skapsutvecklande arbetssätt. För att skapa bättre förutsättningar för elever på SFI och öka ge-
nomströmningshastigheten, har man arbetat med att skapa möjlighet till att kombinera sina stu-
dier i svenska med annan utbildning.   
 
Under läsåret 2017/18 har förvaltningen organiserat nätverksmöten för ansvariga för Språkintro-
duktionen (skolledare, samordnare, SYV och lärare) Syftet har varit att skapa en sammanhållen 
och likvärdig organisation för Språkintroduktionen och skapa förutsättningar för erfarenhetsut-
byte.  
 
Tillämpning 
Vi kan utläsa i de kvalitetsbedömningar som genomförts att de arbetssätt som valts för organise-
ringen av Språkintroduktion och SFI är systematiserade och integrerade i verksamheterna vilket 
har ökat likvärdigheten i utbildningen. 
 
Resultat 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens mål är att alla elever ska nå så långt som möjligt i 
sin kunskapsutveckling. Det innebär att alla elever ska ges förutsättningar att lämna skolan med 
goda kunskaper syftande till att de blir antagningsbara och anställningsbara. 
 
Under läsåret 2017/18 har fokus legat på att organisera och utveckla Språkintroduktion och SFI 
på ett sådant sätt att genomströmningshastigheten ökar. Detta för att elever så snart som möjligt 
ska komma vidare i sin utbildning eller till ett arbete. Som ett led i detta arbete har förvaltningen 
skapat bättre förutsättningar för att nyanlända elever ska kunna läsa alla grundskoleämnen samt 
att elever ska kunna kombinera SFI med andra studier.  
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Många elever har kort eller ingen skolbakgrund med sig då de kommer till Sverige. För dessa ele-
ver har Björkängsgymnasiet organiserat mottagandet och skapat en organisation för att möta ele-
ver på en individuell nivå. För de elever som har en utbildning med sig när de kommer till Sverige 
har verksamheterna tagit fram olika modeller för validering och prövning. Utöver lärare som un-
dervisar har man i verksamheterna insatser med språkstödjare, vilka finns med i undervisningen 
som ett stöd. 
 
I de utvärderingar som genomförts av Språkintroduktion framkommer att det finns svårigheter 
med att mäta elevers progression i lärandet då eleven inte når hela vägen fram till ett betyg. En 
modell har arbetats fram under läsåret för att stegvis följa upp elevens lärande på vägen fram till 
ett betyg. 
 
De elever som har en skolbakgrund med sig då de kommer till Sverige har ofta en snabb pro-
gression i sitt lärande och går tidigt vidare i sina studier till ett nationellt gymnasieprogram, efter-
gymnasiala studier eller vidare till ett arbete. För de elever som har ingen eller kort skolbakgrund 
tar det längre tid och dessa elever behöver en fortsatt planering för vidare studier inom Vuxenut-
bildningen då de fyller 20 år. Vi kan se att det för just dessa elever finns stora utmaningar i att 
planera för fortsatta studier så att elevens lärande inte stannar upp. Förvaltningen har därför till-
satt en arbetsgrupp vars uppgift är att se över och på ett bättre sätt individanpassa studievägen 
för nyanlända elever. 
 
Utvärdering 
Verksamheten som helhet kan betecknas som väl rustad att organisera för Språkintroduktion och 
SFI. Det finns idag en större generell kompetens i alla verksamheter gällande att undervisa nyan-
lända elever vilket kommer sig av att fler lärare undervisar dessa elever samt att förvaltningen ge-
nomfört riktade kompetensinsatser. Tätare uppföljningar och framtagande av en ny modell för att 
mäta progressionen i elevens lärande har ökat kvaliteten i undervisningen.  
 
Verksamhetscheferna uppger i kvalitetsbedömningarna att man fortsatt ser utmaningar och svå-
righeter i att rekrytera behörig personal, framförallt lärare med kompetens inom svenska som 
andraspråk och spetskompetens inom Elevhälsan.  
 
Verksamheternas insatser följs upp på verksamhetsnivå och omsätts till lärande och förbättringar 
samt förs vidare in i förvaltningens gemensamma kvalitetsarbete. 
 
Förslag på förbättring 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer fortsatt att arbeta vidare med att säker-
ställa tillgången till kompetens exempelvis i svenska som andraspråk. Det sker t.ex. genom insat-
ser som är definierade i förvaltningens strategiska kompetensplan och gemensamma kompetens-
utbildningsinsatser. På verksamhetsnivå ska fokus ligga på att säkra rutiner för uppföljning av ny-
anlända elevers lärande och utveckling av kvalitén i undervisningen syftande till att öka andelen 
elever som får behörighet till ett nationellt program, kan gå vidare med eftergymnasiala studier 
eller vidare till ett arbete. 
 
 

4.6 Digital kompetens 
 
Valda arbetssätt 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens mål är att alla elever ska nå så långt som möjligt i 
sin kunskapsutveckling. Det omfattar också elevens digitala kompetens, en kompetens som för-
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bereder eleven för ett framtida lärande och framtida yrke. Förvaltningens utvecklingsplan ut-
trycker en tydlig förväntan på lärarna om att all undervisning ska ha en tydlig koppling till den di-
gitala kompetensen. Verksamhetscheferna och rektorerna har inom ramen för sitt uppdrag ansva-
ret att leda och styra skolan in i en digital lärmiljö. Arbetet följs upp inom ramen för det systema-
tiska kvalitetsarbetet. 
 
Under läsåret 2017/18 har Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetat vidare med de 
sedan tidigare framtagna modellerna för nätverk mellan skolor, implementering av nya skrivelser i 
de nationella styrdokumenten och utveckling av den digitala lärmiljön. Utgångspunkten för den 
digitala lärmiljön är att den ska stödja eleven i dennes lärande. Inom Gymnasiesärskolan har man 
t.ex. arbetat med den digitala lärmiljön kopplat till verksamhetens utvecklingsmål att stödja och 
utveckla elevens kommunikativa förmåga.  
 
Tillämpning 
Vi kan utläsa i de kvalitetsbedömningar som genomförts att alla elever har tillgång till digitala 
verktyg och att en betydande del av undervisningen sker i en digital lärmiljö. Det finns en 
variation mellan verksamheter men också inom skolenheter i hur hög grad de digitala verktygens 
potential används fullt ut. Det hänger samman med enskilda lärares kompetens men också med 
styrningen och ledningen av digitaliseringen. 
 
Resultat 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens mål är att alla elever ska nå så långt som möjligt i 
sin kunskapsutveckling. Det innebär att alla elever ska ges förutsättningar att lämna skolan med 
goda kunskaper. En väl genomtänkt digital lärmiljö kan verka som ett stöd för eleven att nå så 
långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 
 
I de kvalitetsbedömningar som genomförts framkommer att digitala verktyg är en naturlig del av 
undervisningen och att den tekniska kompetensen hos såväl elever som lärare generellt är hög. 
Vad gäller lärares förmåga att pedagogiskt möta framtidens lärande i form av digital kompetens 
finns en variation mellan och inom verksamheterna.  
 
Utvärdering 
Verksamheten som helhet kan betecknas som väl rustad vad gäller tillgången till digitala verktyg 
och teknisk kompetens. Det finns dessutom goda förutsättningar för lärare att i ett professionellt 
kollegialt lärande utveckla sin pedagogiska förmåga kopplat till den digitala kompetensen. 
 
Vid en närmare analys av de samlade resultaten (betyg, elevers upplevelse av hur stödstrukturer 
fungerar i skolan och lokala uppföljningar) framkommer att de digitala verktygens potential inte 
används fullt ut. Det påverkar sannolikt måluppfyllelsen för framförallt de elever som är i behov 
av en anpassad lärmiljö. 
 
Verksamheternas insatser följs upp på verksamhetsnivå och omsätts till lärande och förbättringar 
samt förs vidare in i förvaltningens gemensamma kvalitetsarbete. 
 
Förslag på förbättring 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer fortsatt att arbeta vidare med att säker-
ställa den digitala kompetensen hos lärare. Det sker t.ex. genom kompetensutvecklande insatser 
och tydligare styrning och ledning med utgångspunkt i de nya skrivelserna i nationella styrdoku-
ment. På verksamhetsnivå ska insatser göras för att utveckla den digitala lärmiljön med särskilt 
fokus på hur digitala verktyg kan stödja elevers lärande syftande till att höja våra resultat.  
 



 

21 
 

 

Sammanfattning av övergripande åtgärder och slutsatser 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat både vad gäller kunskaper och värde-
grund har legat på en stabil nivå i paritet med riket eller något över under flera års tid. Förvalt-
ningen har, inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, identifierat att det finns variationer 
mellan våra skolor men också inom skolor vad gäller andel elever med en yrkes- och högskoleför-
beredande examen, genomsnittlig betygspoäng samt andel elever med minst E i samtliga kurser.  
 
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och med koppling till den förvaltningsövergri-
pande utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås har förvaltningen identifierat några övergripande 
förbättringsområden. Dessa är föremål för fortsatta åtgärder och insatser, vilka är beskrivna un-
der respektive utvecklingsområde: 
 

 Träffsäkerheten i analysarbetet. 

 Elevers upplevelse av delaktighet och inflytande.  

 Främjande och förebyggande elevhälsoarbete. 

 Digitala lärmiljöer. 
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Initiativärende - Får gymnasieeleverna i Borås den 
undervisning de har rätt till? 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner utredningen ”Får 
gymnasieeleverna i Borås den undervisning de har rätt till?” samt ger 
förvaltningen i uppdrag att kvalitetssäkra uppföljningen av den garanterade 
undervisningstiden.       

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslutade 2018-06-11 att uppdra åt 
förvaltningen att utreda om gymnasieeleverna i Borås får den undervisning de 
ha rätt till och till nämndens sammanträde den 30 oktober 2018 återkomma 
med en utredning som ska svara på följande frågor:  

- Hur mäts den faktiska undervisningstiden i våra gymnasieskolor?  

- Hur ser den faktiska undervisningstiden ut i våra gymnasieskolor – uppnår vi 
den garanterade undervisningstiden?  

- Räknas lärarlösa lektioner som undervisningstid i våra gymnasieskolor? 

- Hur följer kommunen som huvudman upp den faktiska undervisningstiden 
och säkerställer att alla elever får den undervisning de har rätt till?     

Förvaltningens utredning redovisas i bilaga 2. 

Uppföljningen av garanterad undervisningstid är inte fullständig.   

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende - Får gymnasieeleverna i Borås den undervisning de har 
rätt till? 

2. Utredning – får gymnasieeleverna i Borås den undervisning de har rätt 
till? 

Samverkan 

FSG 2018-10-24 
 

Helene Sandberg 
Ordförande 
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Initiativärende i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-06-11: 
”Får gymnasieeleverna i Borås den undervisning de har rätt till?” 
 

Uppdragsbeskrivning: 
Att uppdra åt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att återkomma med 
en utredning som ska svara på följande frågor: 

- Hur mäts den faktiska undervisningstiden i våra gymnasieskolor? 
- Hur ser den faktiska undervisningstiden ut i våra gymnasieskolor – uppnår vi den 

garanterade undervisningstiden? 
- Räknas lärarlösa lektioner som undervisningstid i våra gymnasieskolor? 
- Hur följer kommunen som huvudman upp den faktiska undervisningstiden och 

säkerställer att alla elever får den 
- undervisning de har rätt till? 

 

Ansvarig utredare:  

Sirpa Heikkilä 
 

Deltagare i utredningen:  
Verksamhetscheferna på AL, BÄ, SE, VS, BE, BJ har lämnat in underlag till kartläggningen. 
 

Förutsättningar:  
 

- Utredningen redovisas vid nämndmöte oktober 2018 
 

Bakgrund: 
Garanterad undervisningstid i gymnasieskolan 
Elever på yrkesprogrammen har rätt till minst 2 430 undervisningstimmar om 60 minuter och 
elever på högskoleförberedande program minst 2 180 undervisningstimmar om 60 minuter 
(garanterad undervisningstid). (Skollagen kap 16 § 18) Detta innebär att den garanterade 
undervisningstiden är 810 timmar per läsår på ett yrkesprogram och drygt 726 timmar per läsår på 
ett högskoleförberedande program. 

På introduktionsprogram  har eleverna rätt till i genomsnitt minst 23 timmars undervisning i 
veckan (garanterad undervisningstid). Detta motsvarar tiden på ett yrkesprogram. Utbildningens 
omfattning får dock minskas för en elev som begär det om huvudmannen bedömer att det finns 
särskilda skäl. (Skollagen kap 17 § 6) 

Garanterad undervisningstid i gymnasiesärskolan 
I gymnasiesärskolan har eleverna rätt till minst 3 600 undervisningstimmar om 60 minuter 
fördelade på fyra läsår. (Skollagen kap 19 §20) 

 



   

2 
 

Definitioner 

Utbildning: 
I skollagen definieras utbildning som ”den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån 
bestämda mål.” Utbildning, utöver undervisningen, avser nästan all verksamhet som anordnas av 
huvudmannen och vanligtvis äger rum under en skoldag. Även aktiviteter som sker under till 
exempel skolmåltider och på skolgården samt under raster definieras också som utbildning. 
”Externa” verksamheter som lägerskolor, utflykter, studiebesök eller organiserat lärande förlagt 
till en arbetsplats kan också inordnas i begreppet utbildning. Detsamma gäller för introduktion till 
gymnasieskolan, läxhjälp, studie- och yrkesvägledning och elevers egna studier.  
 

Undervisning:  

Vad är undervisning? 

Skollagens definition av undervisning lyder: ”sådana målstyrda processer som under ledning av 
lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av 
kunskaper och värden”. Av förarbetena till skollagen framgår även att vid till exempel 
arbetsplatsförlagt lärande kan lärarrollen mer vara inriktad mot handledning och mentorskap än i 
de skolförlagda delarna, samtidigt som undervisningsbegreppet i andra utbildningsmodeller 
innebär en mer traditionell lärarroll. 

Vad är inte undervisning? 

 Genomförande av nationella prov 
 Lärarlösa lektioner 
 Mentorstid 
 Studiebesök och studie- och yrkesvägledning (Studiebesök och studie- och 

yrkesvägledning tillhör det som ligger inom utbildningen men inte undervisningen. Rektor 
måste bedöma från fall till fall vad som kan ingå i undervisning men det är då centralt att 
aktiviteten måste stämma med lagstiftningens definition på undervisning.) 

Undervisningstid 

Garanterad undervisningstid: 

Det antal undervisningstimmar som elever minst har rätt att erhålla. Timplanerna ska uttrycka 
den tid som eleverna ska garanteras. De garanterade undervisningstimmarna ska vara lärarledda i 
någon form. 

Planerad undervisningstid:  

Det antal timmar som läggs ut i schemat för varje kurs. Kurser kan omfatta från 50 upp till 200 
poäng per läsår. Totalt omfattar en gymnasieutbildning 2 500 poäng. Poängen är inte kopplad till 
antalet undervisningstimmar. Inom nämndens verksamheter är det rektor som beslutar om antal 
undervisningstimmar för varje kurs och gymnasiearbetet samt om hur undervisningstiden 
fördelas över läsåren.  
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Faktisk/genomförd undervisningstid:  

Det faktiska antalet genomförda undervisningstimmar.  

Nuläge/Kartläggning: 

- Hur mäts den faktiska undervisningstiden i våra gymnasieskolor? 

Genomförd undervisning bygger på planerad undervisning som tar sin utgångspunkt i den 
garanterade undervisningstiden.  

Undervisningstiden mäts genom att lärare kvitterar genomförd undervisning i det digitala 
systemet Dexter.   

- Hur ser den faktiska undervisningstiden ut i våra gymnasieskolor – uppnår vi den 
garanterade undervisningstiden? 

Den garanterade undervisningstiden är utgångspunkten vid schemaläggningen i skolorna. Det 
är rektor som beslutar antal undervisningstimmar per kurs som ska läggas ut.  
Skolorna lägger ut mer tid än den garanterade undervisningstiden, i genomsnitt minst 10%. 
Aktiviteter som inte är att betrakta som undervisning ingår inte i schemat. 

Utfall ht 2018:  

Genomförd undervisningstid: I genomsnitt har under höstterminen 2018 78 % av den 
planerade undervisningen genomförts i gymnasieskolan, enligt statistik i Dexter. Samtidigt har 
18 % av undervisningstiden inte kvitterats av lärare och 2 % har kvitterats delvis.  

Inställd undervisningstid: I genomsnitt har under höstterminen 2,6 % av den planerade 
undervisningstiden rapporterats inställd i frånvarosystemet Dexter. Av den okvitterade 
andelen på 18% kan det dock finnas ytterligare inställda lektioner.  

Kompensation av inställd undervisningstid: Flera av skolorna uppger att mer undervisningstid 
än den garanterade läggs ut i schemat för att vid behov kunna kompensera för inställd 
undervisning. 

- Räknas lärarlösa lektioner som undervisningstid i våra gymnasieskolor? 

Tolkningen av begreppet ”undervisning” ser i dagsläget lite olika ut på skolorna. Detta är ett 
utvecklingsområde att titta vidare på, så att uppföljningen av den garanterade 
undervisningstiden kan kvalitetssäkras.  

- Hur följer kommunen som huvudman upp den faktiska undervisningstiden och 
säkerställer att alla elever får den undervisning de har rätt till? 

Till gymnasiecheferna skickas 2 ggr per läsår en sammanställning över genomförda lektioner 
för att de ska kunna följa upp den garanterade undervisningstiden.  

Rektor ska, enligt delegationsordningen, redovisa till nämnden att eleven fått sin garanterade 
undervisningstid. Rektor ska besluta om antalet undervisningstimmar för, gymnasiearbete, 
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examensarbete på fjärde tekniskt år, särskolearbete samt om fördelning av undervisningstiden 
över läsåren och redovisa detta till nämnden.  
 
Gymnasiesärskolan 

Inom gymnasiesärskolan är den garanterade undervisningstiden 3 600 timmar jämnt fördelad på 4 
år. Eleverna har ett kontinuerligt schema varje vecka över hela läsåret. Måndagar, tisdagar och 
torsdagar har eleverna 320 minuter per vecka, onsdagar och fredagar har eleverna 280 minuter 
per vecka.  

Lärarlösa lektioner förekommer inte. Vikarie sätts alltid in. 
 
Introduktionsprogrammen 
Lag om garanterad undervisningstid för introduktionsprogrammen har införts från halvårsskiftet 
2018 innebärande att eleverna har rätt till i genomsnitt 23 timmar per vecka. För eleverna läggs 
ett fast schema över läsåret. Lärarlösa lektioner förekommer inte. Lärarna vikarierar för varandra 
vid eventuell frånvaro. 

-    Hur kan vi förstärka det vi gör idag? 

Kartläggningen som har genomförts pekar på att den garanterade undervisningstiden läggs ut i 
elevernas schema. Genomförd undervisning inrapporteras av lärare i relativt hög omfattning, men 
det finns ett bortfall då alla lärare inte använder systemet. Det här är ett utvecklingsområde så att 
registreringen blir heltäckande. Lärares inrapportering utgör underlag för uppföljning av 
omfattningen av genomförda lektioner. Elevers närvaroregistrering på genomförda lektioner 
möjliggör en uppföljning på individnivå av huruvida eleverna får sin garanterade undervisningstid 
eller inte.  
 
Ett annat viktigt område är att fortsatt göra schemaläggningen med tillräckliga marginaler. 
Schemat behöver utformas så att det finnas utrymme att lägga in tid för undervisning som av 
olika anledningar har ställts in. Inställda lektioner förekommer.  
 
Viktigt observandum är att definitionen av undervisning uppfylls. Undervisning är ”sådana 
målstyrda processer som under ledning av lärare syftar till utveckling och lärande genom 
inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden”. Vi behöver säkerställa att det som 
benämns undervisning inte innehåller sådana aktiviteter som inte är undervisning. Det behövs en 
samsyn kring vilka aktiviteter som är undervisning och undervisningstid.  
 
Att rektor redovisar till nämnden den garanterade undervisningstiden och antalet 
undervisningstimmar för kurs, gymnasiearbete, examensarbete på fjärde tekniskt år, 
särskolearbete samt om fördelning av undervisningstiden över läsåren behöver säkerställas. 
 
Utredningens slutsatser: 
 
Undervisningstiden ska användas som en resurs för att skapa förutsättningar för varje elev att 
uppnå gymnasieexamen och för att utvecklas så långt som möjligt i gymnasieskolan. 
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Skolinspektionen anger i sin rapport om genomförd kvalitetsgranskning av den garanterade 
undervisningstiden i gymnasieskolan att undervisningstiden är en av gymnasieskolans viktigaste 
resurser och en viss mängd undervisningstid är nödvändig för att ge goda och likvärdiga 
förutsättningar för lärande. Sambandet mellan genomförd undervisning och uppnådda resultat 
dvs måluppfyllelse måste uppmärksammas. Detta är en viktig utgångspunkt. 
 
För att eleverna ska ha möjlighet att få sin garanterade undervisningstid behöver det finnas ett 
systematiskt arbete med undervisningstiden. Initialt handlar det om att säkerställa att det görs en 
timplanering av kurser och av gymnasiearbetet. Detta skapar förutsättningar för eleverna att få sin 
garanterade undervisningstid. Vid schemaläggning ska schemat läggas med tillräckliga marginaler 
för att klara bortfall av lektioner. Adekvata lärarresurser och tillsatta vikarier är vidare en 
förutsättning för att planerad undervisningstid genomförs. I fall undervisningstid ställs in behöver 
kompensation inplaneras. All genomförd undervisning, som tar sin utgångspunkt i garanterad 
undervisningstid och planerad undervisningstid, ska registreras av läraren i därtill avsett system. 
Genom att jämföra närvaroregistrering av elever och registrering av den genomförda 
undervisningen möjliggör uppföljning på individnivå.  En diskussion behöver även kontinuerligt 
föras över vad som är respektive inte är undervisning. 
 
För nationella program i gymnasieskolan och för nationella och individuella program i 
gymnasiesärskolan beslutar huvudmannen om antalet undervisningstimmar för varje kurs, varje 
ämnesområde, gymnasiearbetet och gymnasiesärskolearbetet samt om hur undervisningstiden ska 
fördelas över läsåren. För varje elev på introduktionsprogram i gymnasieskolan beslutar rektorn 
om hur undervisningstiden ska fördelas på kurser, grundskoleämnen, praktik och annat som kan 
ingå i elevens individuella studieplan. Huvudmannen ska redovisa hur eleven har fått sin 
garanterade undervisningstid.  
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Instans 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 95 Dnr GVUN 2018-00144 1.1.3.1 

Initiativärende - Får gymnasieeleverna i Borås den 
undervisning de har rätt till? 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppdras att till nämndens sammanträde 
den 30 oktober 2018 återkomma med en utredning som ska svara på följande frågor: 

- Hur mäts den faktiska undervisningstiden i våra gymnasieskolor? 

- Hur ser den faktiska undervisningstiden ut i våra gymnasieskolor – uppnår vi den    
garanterade undervisningstiden? 

- Räknas lärarlösa lektioner som undervisningstid i våra gymnasieskolor? 

- Hur följer kommunen som huvudman upp den faktiska undervisningstiden och 
säkerställer att alla elever får den undervisning de har rätt till?      

Sammanfattning av ärendet 

Alliansgruppen i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Andreas Cerny (L), Amanda 
Wiktorsson (M), Anna-Lena Svensson Forsberg (C) och Rasmus Kivinen (M) lägger vid 
dagens sammanträde fram ett initiativärende ”Får gymnasieeleverna i Borås den 
undervisning de har rätt till?” (bilaga 2 till protokollet), där man föreslår nämnden uppdra 
åt förvaltningen att utreda om eleverna vid Borås Stads gymnasieskolor får den 
undervisningstid de har rätt till. 

Ordföranden finner att nämnden bifaller Alliansgruppens initiativärende. Datumet då 
ärendet ska redovisas till nämnden ändras till den 30 oktober 2018.     
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Remiss - Uppföljning av Överenskommelsen i Borås 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad uppföljning av 

Överenskommelsen i Borås Stad.        

Sammanfattning 

Överenskommelsen mellan Borås Stad och idéburna organisationer i staden 

handlar om hur aktörerna ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. 

Tillsammans ska parterna inspirera till samverkan, mobilisera kring 

gemensamma intressen och utveckla samarbetsformer inom ramen för 

överenskommelsen.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förvaltning har samverkan med 

en idéburen organisation, Agape, kring tillståndssökande elever dvs elever 

som  har fått avslag på sin asylansökan men nu söker om tillstånd att få 

stanna i Sverige för att fullfölja sina studier. För dessa elever har utbildning 

erbjudits inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.  

I övrigt har förvaltningen deltagit i möten samt tagit emot och spridit i den 

egna organisationen inbjudningar till aktiviteter anordnande inom 

Överenskommelsen.  

Ärendet i sin helhet 

 
Fritids- och folkhälsonämnden (FFN) är ansvarig för uppföljning av 

Överenskommelsen i Borås gentemot Kommunstyrelsen. FFN har gett 

nämnder och bolag i uppdrag att redovisa sitt arbete med De idéburna 

organisationerna genom att besvara frågor om vad som har gjorts och hur man 

tänker framåt inom området. Syftet med uppföljningen är att fortsätta att 

utveckla det gemensamma arbetet och förutsättningarna för samverkan. 

Nedan följer Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på de ställda 
frågorna. 
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Frågor att besvara  
1. På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan 
med de idéburna organisationerna?  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förvaltning har en samverkan med 
Agape  som ingått Idéburet offentlig partnerskap, IOP*, med Borås Stad. I 
Agape ingår följande föreningar: RFSL, Svenska kyrkan, Pingstkyrkan, EFS, 
Rädda barnen, Rädda barnen, Elfsborg, Refuges welcome. 
Samverkan sker kring ungdomar som har fyllt 18 år och som har fått avslag på 
sin asylansökan. Dessa ungdomar är nu så kallade tillståndssökande det vill säga 
de ansöker hos Migrationsverket om att få stanna och fullfölja sina studier. 
Nämnden erbjuder dessa ungdomar utbildning inom gymnasieskolan eller 
vuxenutbildningen.  
 
*IOP innebär att stadens förvaltningar/nämnder och idéburna organisationer 
ingår en överenskommelse om samverkan kring en angelägenhet som har 
identifierats. Kommunfullmäktige har beslutat om gemensamma regler för IOP, 
att gälla i alla nämnder och förvaltningar.   

 Initiativ till dialog om en möjlig överenskommelse bör komma från det 
civila samhället. 

 Den verksamhet som avses sker på initiativ av föreningen och inte i 
form av beställning från kommunen. 

 Den föreslagna överenskommelsen om partnerskapet får inte 
konkurrera med annan likartad verksamhet på en befintlig marknad. 

 
 
Deltagit i intresseråd och nätverk med idéburna verksamheter?  
Representanter från Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen deltog vid 
stormötet som arrangerades i november 2017.  Vid detta möte inventerades 
behov av/förslag på samarbetsformer mellan staden och idéburna 
organisationer. Förvaltningen har tagit del av sammanställningen från mötet. 
 
Utbildningsinsatser tillsammans med De idéburna?  
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har mottagit information om 
utbildningsinsatser som anordnas av och inom Överenskommelsen, t ex Forum 
för Relationer i Överenskommelsen, FRÖ. Informationen har spridits i den 
egna organisationen. 
 
Arrangerat eller genomfört någon aktivitet eller verksamhet tillsammans?  
Inom samverkan med Agape har förvaltningen haft dialog och möten med 
representanter från Agape.  
 
Deltagit i nätverket mellan förvaltningarna kring Överenskommelsen?  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har deltagit i det stormöte som 
anordnats inom Överenskommelsen tillsammans med flertalet av stadens 
förvaltningar .  
 
Annat?  
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2. Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)?  
För berörda ungdomar, som ingår i IOP:n mellan Agape och Borås Stad, är 
resultatet att de kan få utbildning under tiden de väntar på besked från 
Migrationsverket. 
 
 
3. Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan 
med de idéburna organisationerna?  
Utmaningen är att matcha verksamhetens behov med de idéburnas 
erbjudanden. 

 
4. Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt 
sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de 
närmaste åren?  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens bedömning är att ett samarbete 
med de idéburna skulle kunna inledas med utgångspunkt i kommunens 
aktivitetsansvar, som innehas av nämnden, kring ungdomar 16-19 år som inte 
deltar i utbildning eller är i annan aktivitet.  
 
5. Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar 
för er att samverka?  
Inom ramen för kommande stormöte kan dialog föras med föreningar som kan 

vara aktuella samverkanspartners i arbetet med ungdomar som inte deltar i 

utbildning eller är i annan aktivitet. 

Andra synpunkter? 

Samverkan 

FSG 2018-10-24 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämndens Diarium 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Uppföljning av Överenskommelsen i Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden är ansvarig för uppföljning av 

Överenskommelsen i Borås gentemot Kommunstyrelsen och ger nämnder och 

bolag i uppdrag att redovisa sitt arbete med De idéburna organisationerna. 

Varför uppföljning 

I december 2016 antog Kommunfullmäktige Överenskommen med De 

idéburna organisationerna i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden fick 

samordningsansvaret för arbetet och ansvarar därmed för uppföljning gentemot 

Kommunstyrelsen. Enligt Överenskommelsen skall arbetet beskrivas i 

handlings- och uppdragsplaner.  

För att vi skall kunna fortsätta att utveckla det gemensamma arbetet och 

förutsättningarna för samverkan behöver vi svar på några frågor kring vad som 

har gjorts och hur nämnder och bolag tänker framåt inom området.  

Svaret på frågorna kommer vi att redogöra för i en uppföljning till 

Kommunstyrelsen och på det årliga stormötet för Överenskommelsen i 

november samt lyftas in i en gemensam plan som antas av det gemensamma 

samrådet.       

Överenskommelsen i Borås 

Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och De idéburnas 

organisationer, såsom föreningar, studieförbund, trossamfund, sociala företag 

med flera i Borås, ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Arbetet drivs 

av ett gemensamt samråd med representanter från Borås Stad, Trossamfunden, 

Föreningsrådet, Studieförbunden i Borås och Social ekonomi Sjuhärad.  

Den gemensamma utmaningen är hur vi kan utveckla och upprätthålla 

välfärden när det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och social 

sammanhållning. I detta arbete stärks boråsarnas delaktighet och möjlighet att 

påverka.  

Tillsammans ska parterna inspirera till samverkan, mobilisera kring 

gemensamma intressen och utveckla samarbetsformer inom ramen för 

Överenskommelsen i Borås. 

Överenskommelsen i Borås utgår från sex principer, självständighet och 

oberoende, öppenhet och insyn, mångfald, dialog, kvalitet och långsiktighet, 
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som tillsammans bildar vår gemensamma värdegrund, som skall hjälpa oss att 

förhålla oss till varandra när vi vill samverka.  

Frågor att besvara 

På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan 

med De idéburna organisationerna?  

(Till exempel: Dialoger med enskilda eller flera föreningar kring något område? 

Tecknat någon IOP (Idéburet offentligt partnerskap) eller andra samverkansavtal med 

De idéburna organisationerna? Deltagit i intresseråd och nätverk med idéburna 

verksamheter? Utbildningsinsatser tillsammans med De idéburna? Arrangerat eller 

genomfört någon aktivitet eller verksamhet tillsammans? Deltagit i nätverket mellan 

förvaltningarna kring Överenskommelsen? Annat?) 

 

Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)? 

 

Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan 

med De idéburna organisationerna? 

 

Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt 

sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de 

närmaste åren? (Utgå från utmaningar i er egen verksamhet) 

 

Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för 

er att samverka? 

 

Andra synpunkter? 

Redovisning 

Vi önskar få in svar på nedanstående frågor senast fredag den 16 november för 

att redovisa på det stora samrådsmötet med De idéburna organisationerna 

(28/11) samt till Kommunstyrelsen så snabbt som möjligt därefter. 

Bilagor 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/overensko

mmelsen/overenskommelseniboras.4.1bed2e1a15dde4cb01584be3.html 

 

Ida Legnemark   Tommy Jingfors 

Ordförande    Förvaltningschef 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/overenskommelsen/overenskommelseniboras.4.1bed2e1a15dde4cb01584be3.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/overenskommelsen/overenskommelseniboras.4.1bed2e1a15dde4cb01584be3.html
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Remiss; Motion- Maten i kommunal verksamhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen ”Maten i 

kommunal verksamhet” avseende matråd i nämndens verksamheter. Nämnden 

avstår från yttrande avseende matråd i andra verksamheter. 

        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av motionen ”Maten i 

kommunal verksamhet”. I denna föreslås att kommunfullmäktige beslutar om 

att matråd ska finnas där mat serveras. Vidare föreslås att ekonomiska medel 

ska avsättas vid behov för att möjliggöra dessa matråd. 

Nämnden konstaterar att fungerande matråd finns i den egna verksamheten, på 

gymnasieskolorna. Matråden, som består av elevrepresentanter,  

professionsrepresentanter och skolledning möts kontinuerligt under läsåret för 

att ha dialog kring matrelaterade frågor gällande såväl utbudet som miljön i 

matsalen. Matrådsmötena hålls inom ordinarie verksamhetstid. 

Nämnden tillstyrker motionen avseende matråd i nämndens verksamheter. 

Nämnden avstår från yttrande avseende matråd i andra verksamheter. 

Beslutsunderlag 

1. Motion – Maten i kommunal verksamhet 

Samverkan 

FSG 2018-10-24 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 
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Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 



MOTION  2018-02-22 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Maten i kommunal verksamhet 
 
Trenden inom mat och livsmedel är att konsumenterna blir allt mer medvetna om värdet av att äta bra och 
näringsriktig mat. Centerpartiet vill att den mat som Borås Stad serverar ska vara bra, vilket för oss innefattar att den 
ska vara producerad med god djurhållning och med minsta möjliga påverkan på miljön. Den svenska 
matproduktionen skapar större värden än bara god och bra mat. Den håller landskapet öppet, skapar kulturvärden 
och jobb. Dessutom, vilket är en faktor som ofta negligeras, säkrar den delar av vår självförsörjning.  
 
Centerpartiets vision är att en större andel av de livsmedel som används i Borås stads verksamheter ska vara 
närproducerade, det vill säga ha sitt ursprung, vara förädlade och transporterade i närregionen. Givetvis ser vi gärna 
att produkterna även är ekologiska, men i en valsituation mellan importerade ekologiska livsmedel och konventionellt 
närproducerade varor väljer vi de närproducerade.  
 
Att göra matsmarta val är bra. Vi skall dock komma ihåg att det finns fördelar och nackdelar med allt. Därför 
behöver vi väga samman allt och se till helheten. De som äter maten som kommunen serverar ska ha 
påverkansmöjligheter på det som serveras.  
 
Matråd är ett utmärkt sätt för barn/unga, att framföra sina synpunkter avseende mat och miljön vid matsituationen i 
skolan. Matrådet bör förutom barnen bestå av kompetent expertis, från t.ex. kostenheten och de som beställer och 
upphandlar maten. Vi ska påtala vikten av näringsvärde och miljö samt sprida kunskap om hållbar 
livsmedelskonsumtion för våra elever. Vi skall förse elever med korrekt fakta så att de kan utvärdera för- och 
nackdelar och kunna förhålla sig till ett kritiskt tänkande.  
 
Vi har sett i media och i budgetsammanhang att politiken nu blandar sig i vilken mat som serveras i våra skolor. Att 
politiker sätter matsedeln som speglar egna politiska uppfattningar är fel väg att gå. Att ställa exempelvis svenskt 
nötkött mot mer vegetariskt, till att snart servera veganbuffé tycker vi ger en vinklad bild. Det vi politiker däremot 
ska göra är att sätta mål och upprätta riktlinjer.  
 
Livsmedel är inte alltid utbytbara med tanke på näringssynpunkt och därför behöver vi relatera näringsinnehållet till 
klimatutsläppet. Enligt Livsmedelsverket (2013) säger de att "Det finns inga stora skillnader mellan näringsriktig mat 
för barn och vuxna, men matens näringsinnehåll är särskilt viktigt för de unga som växer och utvecklas." 
Förutsättningen enligt oss måste vara att maten skall vara näringsriktig, god och att eleverna blir mätta. 
 
Det är vår skyldighet att lyssna på eleverna när de vill förbättra saker och ting. Det är trots allt våra barn/unga som 
tillbringar mycket tid i skolan. De behöver god näringsriktig mat som hamnar i magen och matsvinnet måste 
minimeras.  
 
Givetvis är det lika viktigt att det finns matråd inom andra förvaltningar som också serverar mat, t.ex. inom Social- 
och Vård- och äldrenämndens verksamheter. 
 
 
Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta: 
 

- Där mat serveras ska det finnas matråd, bestående av de som ska äta maten och kompetent expertis. De 
som ska äta maten ska ha påverkansmöjligheter och förståelse för det som serveras.  
 

- Ekonomiska medel – ska om det behövs, avsättas i budgetarbetet inom respektive nämnd för att möjliggöra 
matråd där mat serveras. 

 
 
 
För Centerpartiet 
Alexander Andersson 
Maj-Britt Eckerström 
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Val av kontaktpolitiker vid Bergslenagymnasiet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Lina Nilsson (M) att vara 

nämndens särskilda kontaktpolitiker vid Björkängsgymnasiet tillsammans med 

Anita Spjuth (V).        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare beslutat om val av 

kontaktpolitiker i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. 

Då Alva Mannberg (M) begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behöver nämnden utse en ny 

kontaktpolitiker vid Bergslenagymnasiet.                

Samverkan 

FSG 2018-10-24 

Beslutet expedieras till 

1. Bergslenagymnasiet 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

representanter i programråd 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Lina Nilsson (M) att vara 

nämndens representant (ordinarie) i programrådet för Hantverksprogrammet 

Florist/Inredare, samt att vara nämndens representant (ersättare) i 

programrådet för Hantverksprogrammet Stylist.        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare beslutat om nämndens 

representanter till programråden. Då Alva Mannberg (M) begärt entledigande 

från uppdraget som ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

behöver nämnden utse en ny representant (ordinarie) i programrådet för 

Hantverksprogrammet Florist/Inredare, samt en ny representant (ersättare) i 

programrådet för Hantverksprogrammet Stylist.               

Samverkan 

FSG 2018-10-24 

Beslutet expedieras till 

1. Almåsgymnasiet 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger inkomna anmälningsärenden under 

perioden 2018-09-12—2018-10-22 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden 2018-09-12—2018-10-22.               

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Datum 
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Diarium: GVUN 
 

 

 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

 
 

 UPP  FSG-protokoll 2018-10-24  

2018-10-09 10678 
 

IN Björkängsgymnasiet 1. Statistik - Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens ansvar för 
ungdomar 16-20 år i Borås Stad som 
inte går eller genomgått nationellt 
program, 180930 

2018-00228 

2018-10-10 10664 
 

IN Kommunstyrelen 3. Kommunstyrelsens beslut och 
rapport för Borås Stads 
Ungdomspolitiska program - 
Uppföljning av Ungdomspolitisk 
handlingsplan 2016-2017 

2016-00047 

2018-10-08 10658 
 

IN Skolinspektionen 3. Beslut från Skolinspektionen - 
Ansökan från Alingsås 
Yrkesgymnasium AB om godkännande 
som huvudman för en utökning av en 
befintlig fristående gymnasieskola i 
Alingås kommun. Dnr 32-2018:1170  

2018-00085 



 
Datum 

2018-10-23 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2018-10-05 10650 
 

IN Kommunfullmäktige Protokollsutdrag från 
Kommunfullmäktige - Motion: Borås 
Stad ska inte samarbeta med och 
subventionera gym som inte aktivt tar 
avstånd från droger och doping. 

2018-00221 

2018-10-04 10645 
Handling 
finns hos 
nämndsekr. 
 

IN Migrationsverket Beslut från migrationsverket HT-17 2018-00220 

2018-10-04 10644 
Handling 
finns hos 
nämndsekr. 
 

IN Migrationsverket Beslut från migrationsverket VT-18 
friskolor 

2018-00220 

2018-10-04 10643 
Handling 
finns hos 
nämndsekr. 
 

IN Migrationsverket Beslut från migrationsverket VT-18 2018-00220 

2018-10-01 10630 
 

IN Skolinspektionen 3. Beslut från Skolinspektionen 
gällande Thorengruppens ansökan om 
godkännande som huvudman för en 
nyetablering av en fristående 
gymnasieskola 

2018-00073 

2018-10-01 10626 
 

IN Kommunfullmäktige 3. Kommunfullmäktiges beslut 2018-
09-20 § 150 Avsägelse av 
förtroendeuppdrag, entlediganden och 
fyllnadsval 

2018-00047 



 
Datum 

2018-10-23 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2018-09-28 10615 
 

IN Kommunfullmäktige 2. Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-
20 § 153 Plan för laddinfrastruktur för 
elfordon 

2018-00062 

2018-09-28 10613 
 

IN Skolinspektionen Beslut från Skolinspektionen - 
Uppföljning av Skolinspektionens 
beslut om att lämna anmälan till Borås 
kommuns klagomålshantering 411-
2018:8053 

2018-00176 

2018-09-25 10587 
 

IN Lokalförsörjningsnämnden 2. Skrivelse från 
Lokalförsörjningsnämnden - 
Fastigheten Kyllared 1:101, förhyrning 
av lokaler för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

2018-00170 

2018-09-24 10574 
 

IN Skolinspektionen 3. Beslut från Skolinspektionen - 
Ansökan från Lärande i Sverige AB om 
godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående 
gymnasieskola i Borås kommun 

2018-00084 
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Avgivna skrivelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger avgivna skrivelser från 2018-09-17 

och 2018-10-05 till handlingarna.       

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för avgivna skrivelser från 2018-09-17 och 2018-10-05.              

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning  Nummer 

2018-10-05 10656 
 

UT Skolinspektionen 2. Expedierade handlingar till 
Skolinspektionen – Kvalitetsgranskning 
Studie- och yrkesvägledning på 
gymnasiala yrkesprogram Dnr 400-
2017:10219 

2018-00163 

2018-09-17 10568 
 

UT Skolinspektionen Expedierad skrivelse till 
Skolinspektionen gällande anmälan om 
skolsituationen för elev 

2018-00176 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Lindström 
Handläggare 
033 357757 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-10-30 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00003 1.1.3.25 
 

  

 

Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 30 oktober 2018.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 67-72.               

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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