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Kl: 09.00-16.00

Plats

Nödinge kommunhus via bild- och ljudöverföring

Ledamöter

Erik Liljeberg (M), ordförande
Johnny Sundling (S)
Jenny Sandqvist (MP)
Ingrid Inhammar (S)
Toni Andersson (S)
Jonas Molin (-)
Elinor Gandee (V)
Lina Bodestad (C)
Lena Camp (SD)
Robert Roos (SD)
Eva Lans Samuelsson (L)

Ersättare

Carina Ackerfors (S)
Gunnar Skaven (S)
Aree Said Gaff (S)
Johan Bankel (M)
Magnus Wennergren (M)
Oliver Andersson (M)
Lena Zachrisson (FiA)
Tage Lindström (KD)
Anders Börjesson (V)
Alexis Tranmarker (SD)
Sven Nicolaisen (-)

Övriga

Åsa Ericson, sektorchef
Eva Ljungmark, nämndsekreterare
Marika Tollesson, verksamhetschef förskola
Ulla-Stina Millton, verksamhetschef grundskola F-6
Helene Petersson, verksamhetschef grundskola 7-9,
gymnasium, särskola och vuxenutbildning
Jenny Björkman, administrativ chef
Jenny Lind, verksamhetsutvecklare
Ulrika Ankel, lokalplanerare
Lina Nelin, utvecklingsledare
Atbin Vali Ababaf, controller
Susanna Nevala, controller
Martin Adeteg, rektor särskola 1-9 och gymnasiesärskola
Monika Blom, rektor Garnvindeskolan
Marita Frisch, rektor förskolan Lövängen
Personalföreträdare med närvarorätt
Övriga, se föredragningslistan

Förhinder att närvara anmäls till: Eva Ljungmark tel 0303-70 31 74 eller eva.ljungmark@ale.se
Erik Liljeberg
Ordförande
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Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-08

Ärenden

Föredragande

A
B

Upprop
Justering

1

UBN.2021.1 - Fastställande av
föredragningslista

2

UBN.2021.8 - Månadsuppföljning per juni
2021

Åsa Ericson, Atbin Vali Ababaf,
Susanna Nevala

3

UBN.2021.443 - Överlämning av lokaler

Åsa Ericson, Ulrika Ankel, Lina
Nelin

4

UBN.2021.123 - Förutsättningar och
möjligheter att bedriva utepedagogisk
verksamhet i Ale kommuns förskola

Marika Tollesson

5

UBN.2021.366 - Avgift för prövning av betyg

Jenny Lind

6

UBN.2021.382 - Fjärrundervisning för elever i Jenny Lind
grundskolan, grundsärskolan och
gymnasieskolan

7

UBN.2021.449 - Beslut om fjärr- och
Jenny Björkman, Jenny Lind
distansundervisning utifrån förordning
(2020:115) om utbildning på skolområdet och
annan pedagogisk verksamhet vid spridning
av viss smitta

8

UBN.2021.9 - Internkontroll 2021 Uppföljning Helene Petersson, Jenny
av checklista utifrån skollagen
Björkman

9

UBN.2021.374 - Utredning kring eventuell
Helene Petersson
samordning av Ale gymnasium och Komvux

10

UBN.2021.5 - Presentation av nya rektorer

11

UBN.2021.298 - Kartläggning fritidshem

Åsa Ericson, Ulla-Stina Millton

12

UBN.2021.398 - Pedagogiskt bokslut läsåret
2020/2021

Ulla-Stina Millton, Helene
Petersson

13

UBN.2021.261 - Inskrivningstal förskola och
fritidshem

Åsa Ericson

14

UBN.2021.417 - Tillitsbaserad styrning
Tillitsdialoger hösten 2021

Åsa Ericson

15

UBN.2021.5 - Aktuellt från sektorn

Åsa Ericson

•

--~·

Tid

Kl: 09.00

FÖREDRAGNINGSLISTA

3 (3)

ALE

Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-08

Ärenden
16

UBN.2021.3 - Redovisning av
delegeringsbeslut 2021

17

UBN.2021.4 - Delgivningar 2021

18

UBN.2021.5 - Information och övriga frågor

Föredragande

•
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t

Diarienummer: UBN.2021.8
Datum: 2021-08-20
Controller Atbin Vali-Ababaf

~

Utbildningsnämnden

Månadsuppföljning per juni 2021
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har för perioden en positiv avvikelse gentemot budget och en prognos
som visar ett överskott mot budget.

Åsa Ericson

Atbin Vali-Ababaf

Sektorchef

Controller

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-20

Ale kommun
SE-449 80 Alafors
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Ärendet
Avvikelse
Budget uttall tkr
Budget tkr Prognos tkr
Budget
(helår)
tkr (ack) (ack)
(helår)
(ack)
- 884 473
-444 295 - 4-31 756 "'1 2 539
- 883 4-72

Sektoli utbildning
mbildning

utvecklings 1eseliV
-41'9 1
0
4 1'9 1
Ledning och ad miniiStliatio,n - 27 052 - 2.5 5 71 1 4!81
F,ÖliSkol.a
- 112 873 - 104! 54-6 8 327
Grnndskola
Enheten f,öli 1fle1i51p1iåkighet

- 1,88,

,8,75 - 1'90 107 - 1 2.32

Avvikelse
Prognos

(helår)
1 000

- 6 179

- 57'9

5 600

- 53 437

- 53 437

0

- 224- 855

- 223 355

1 5 00

- 374 925

- 380 4-2.5

- 5 500

- 4 53,9

- 4 952

- 413

- 9 24 1

- 9 24 1

0

Elevhälsa , Säliskola
Gymnasium

- 2-6872

- 3 0 3-84

- 1 512

- 60 14!4

- 60 74!4

- 600

- 72 1 78

- 71 6,52

526,

- 14 1 '9 77

- 14-1 '9 77

0

Komvux
IM- Komvux

- 5 715

- 4- 54-4-

1171

- 11 472

- 11 4-72

0

0

0

0

- 2 24 2

- 2 24-2

0

Förvaltningen presenterar månadsavstämning per juni 2021 eftersom juli månads bokföring
stängs sent i augusti månad.
Utbildningsnämnden har för perioden en positiv avvikelse gentemot budget och en prognos
som visar på ett överskott på sektornivå. Största avvikelsen ligger hos förskolan både på
central nivå och på enhetsnivå. Sektorn har fortsatt blivit kompenserad för sjuklönekostnader
och beräknas bli det fram till och med september. Trots fortsatt inkommande sjuklöneintäkter
är det svårt att bemanna upp med vikarier ute på enheterna, vilket ökar på periodens överskott
ytterligare.
Utvecklingsreserven kommer nyttjas till framför allt volymförändringar inom grundskolan,
särskolan och ökat språkbehov inom flerspråkighet.
Ledning och administration har en positiv avvikelse mot budget för perioden och en prognos
på budget i balans för året. Kostnaderna för strategiska satsningar har ännu inte fallit ut, vilket
beräknas ske under året, samt ökade personalkostnader framgent är anledningarna till en
prognos på en budget i balans för helåret.
Förskolan har en positiv avvikelse för perioden som till stor del kan förklaras av
coronapandemin. Förskoleenheterna visar för perioden ett överskott mot budget, men
beräknas hamna på en budget i balans vid årets slut. Svårigheterna med att bemanna upp med
vikarier fortsätter, däremot beräknas coronaeffekterna avta vilket medför att
personalkostnaderna framgent ökar. På central nivå visas för perioden ett överskott som bland
annat förklaras av fler sålda platser än det budgeterade samt tjänster som ännu inte har
tillsatts. Helårsprognosen visar på ett överskott som förklaras av det ökade antalet sålda
platser.
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Grundskolan har helhetsmässigt en negativ avvikelse för perioden. Skolenheterna inklusive
centrala delarna visar ett överskott, som till stor del kan förklaras av coronapandemin samt det
medvetna arbetat ute på skolenheterna för att hamna i en budget i balans. Sålda platser, köpta
platser samt skolskjuts visar för perioden ett underskott. Helårsprognosen visar på ett
underskott mot budget där underskottet i sin helhet ligger på minskade sålda platser, ökade
köpta platser samt högre skolskjutskostnader än budgeterat. Skolenheterna inklusive de
centrala delarna beräknas hamna på en budget i balans vid årets slut. Det fortsatta arbetet för
en budget i balans börjar ge positiva ekonomiska effekter för skolenheterna.
Enheten för flerspråkighet har för perioden ett underskott mot budget och en helårsprognos
som visar på en budget i balans. Det ökade språkbehoven från 2020 ser ut att fortsätta under
2021. Enheten för flerspråkighet har till 2021 fått ta del av statsbidraget för likvärdig skola för
att kunna täcka upp det ökade språkbehovet.
Elevhälsan och särskola har för perioden och för helåret ett underskott mot budget. Inom
området påvisar Elevhälsan en budget i balans medan särskolan visar ett underskott mot
budget. Underskottet beror på fortsatt höga kostnader för skolskjuts för grundsär.
Gymnasiet har för perioden ett överskott mot budget och en prognos på en budget i balans.
Gymnasiets största kostnader ligger på köpta platser och det mesta tyder på att dessa håller sig
inom tilldelad ram. Ale gymnasium har inför budget 2021 en liknande elevpeng som
föregående år och förväntas bedriva sin verksamhet inom tilldelad budgetram.
Komvux har för perioden en positiv avvikelse men beräknas hamna på en budget i balans vid
årets slut. På grund av den förväntade efterfrågan på fler platser finns medel avsatta för att
möta behovet. Detta är medtaget i lagd prognos.
IM-Komvux planeras att startas upp till HT21, budgeten är periodiserad från juli till
december, kostnader beräknas därmed falla ut under angiven period. Budgeten beräknas
hamna i balans vid årets slut.
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Diarienummer: UBN.2021.443
Datum: 2021-08-31
Lokalplanerare Ulrika Ankel

~

Utbildningsnämnden

Överlämning av lokaler
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att Rödklövergatans förskola lokaler överlämnas till
servicenämnden 2022-04-10.
Sammanfattning
I Nödinge byggs Lövängens förskola i syfte att utbildningsnämnden ska vara väl förberedd
för att kunna placera barn inom verksamhet förskola i takt med att antalet barn ökar samt att
kunna lämna äldre lokaler och tillfälligt inhyrda lokaler.
Förvaltningen har utrett vilka lokaler som bör lämnas när Lövängens förskola, med 180
förskoleplatser, lämnas över till verksamhet förskola. Avtalet för tillfälliga lokaler, Nygårdens
förskola, har sagts upp och kommer att överlämnas till servicenämnden.
Förvaltningen föreslår att Rödklövergatans förskola överlämnas till servicenämnden
2022-04-10.

Åsa Ericson

Marika Tollesson

Sektorchef

Verksamhetschef förskola

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-31
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Servicenämnden

Ale kommun
SE-449 80 Alafors
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Ärendet
Ale kommun växer och nybyggnad av förskolor följer kommunfullmäktiges
lokalförsörjningsplan. I Nödinge byggs Lövängens förskola i syfte att utbildningsnämnden
ska vara väl förberedd för att kunna placera barn inom verksamhet förskola i takt med att
antalet barn ökar samt att kunna lämna äldre lokaler och tillfälligt inhyrda lokaler.
Bedömningen av det kommande platsbehovet för barn 1-5 år samt god ekonomisk
hushållning gör att två förskolelokaler i Nödinge föreslås lämnas;
Nygårdens förskola som utgörs av paviljonger samt Rödklövergatans förskola.
Utredningen

Sektor utbildning har tillsammans med sektor service konstaterat, utifrån en utredning, att
lokalerna som nyttjas för Storgårdens och Äppelgårdens verksamheter är relativt nybyggda
och är i ett gott skick, varför de förväntas kunna nyttjas under en längre tid framöver.
Vitklövergatans och Rödklövergatans lokaler är de två äldsta förskolorna i Nödinge och efter
jämförelse av lokalernas skick framkom att Vitklövergatans lokaler har bättre förutsättningar
för längre hållbarhet samt har fler förskoleplatser.
I tabellen nedan redovisas förskolor i Nödinge och antalet tillgängliga förskoleplatser augusti
2021 respektive mars 2022 samt uppskattad årlig hyreskostnad (exkl el).
Förskoleplatser
aug 2021

Förskolor i Nödinge

Lövängens förskola
Nygårdens förskola
Rödklövergatans
förskola
Storgårdens förskola
Vitklövergatans förskola
Äppelgårdens förskola
Totalt

Förskoleplatser
mars 2022

Hyreskostnad
kr/år 2021

Hyreskostnad
kr/år 2022

--72

180
72*

1 344 000

3 651 000
1 344 000**

72

72*

765 000

790 000

1 165 000
780 000
1 789 000

1 127 000
528 000
1 716 000

5 843 000

8 184 000

72
90
117

72
90
117

423

459 (603*)

* Platsantalet kommer enligt förslaget endast nyttjas första delen av år 2022.
**Hyreskostnad för 2022-01-01--2022-04-10 är 372 000 kronor.
Rödklövergatans förskola ger som mest halvårseffekt vid överlämning.
Ekonomisk bedömning
Nybyggda lokaler har en högre hyresnivå än befintliga lokaler. Hyran för Lövängens förskola
beräknas bli cirka 3 651 000 kronor per år. Skillnaden i hyreskostnad för Lövängens förskola
samt Rödklövergatans (790 000 kronor) och Nygårdens förskolor (1 344 000 kronor) är
1 517 000 kronor för år 2022.
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Invånarperspektiv
Invånarna har genom arbetet med FÖP Nödinge möjlighet till påverkan. Vårdnadshavare
meddelas om förslaget innan detta beslut fattas och eventuella synpunkter biläggs.
Social hållbarhet: Målet med lika möjligheter till framgångsrikt lärande stödjs av att uppnå en
gynnsam sammansättning av barn. I Nödinge har Rödklövergatans och Äppelgårdens
förskolor en homogen sammansättning av barn och därmed bör någon av dessa bli aktuell.
Äppelgårdens förskola bedrivs i dag i lokaler av god kvalitet och är en av de nyare i
kommunen. Dessutom är antalet barn fler. Att föreslå Rödklövergatans förskola för blandning
med andra barngrupper bedöms som gynnsamt.
Det finns en risk att inskrivningsgraden och/eller närvaron minskar då avståndet till förskolan
ökar. Sektorn startar i samband med flytten åtgärder för att motverka sådana negativa effekter.
Hållbarhetsperspektivet
Ale kommun har sedan ett antal år tillbaka beslutat att Nödinge ska dubblera befolkningen till
år 2030. Kommunen har tagit fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) som visar en ”färdplan”
på hur Nödinge ska förtätas. I området, "Bobollplan", där Nygårdens, Rödklövergatans och
Vitklövergatans förskolor är placerade, har ett arbete med detaljplan påbörjats. Detaljplanen
kommer möjliggöra förtätning av befintlig bebyggelse, kompletterande bostäder, stadspark
och en förskola.
När en ny förskola byggs i området "Bobollplan" ger det möjligheter till ytterligare
förskoleplatser samt evakuering av barnen placerade på Vitklövergatans förskola och därmed
undvika tillfälliga lokaler.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Skollagen
Ale kommuns verksamhetsplan med budget 2021-2024
Lokalförsörjningsplan 2021-2030, Ale kommun
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Avtalet för Nygårdens paviljonger har sagts upp och flytt av verksamheten planeras.
Överlämning och avflyttning från Rödklövergatans förskola planeras och genomförs i
samverkan med sektor service.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

4(4)

ALE

t

~

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att beslut att avetablera Rödklövergatans förskola har god grund, dels
utifrån utredningen om lokalernas förutsättningar och dels utifrån framtida exploatering i
området. Beslutet är också gynnsamt utifrån social hållbarhet då det ökar förutsättningarna att
uppnå en god gruppsammansättning av barn.
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Diarienummer:UBN.2021.123
Datum: 2021-08-20
Verksamhetschef Marika Tollesson

~

Utbildningsnämnden

Förutsättningar och möjligheter att bedriva utepedagogisk
verksamhet i Ale kommuns förskola
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen och ger förvaltningen i uppdrag att ta
fram förslag på hur del av Lövängens förskola kan göras sökbar för barn från alla delar av
kommunen i syfte att kunna erbjuda ett sökbart utepedagogiskt alternativ som når fler barn
och vårdnadshavare.
Sammanfattning
Utifrån initiativärende (S) har förutsättningar och möjlighet att bedriva naturnära
utepedagogisk verksamhet undersökts av sektorn. Undersökningen har avgränsats att gälla
förskolan 1-5år. Omvärldsbevakning har utförts där olika alternativ har beaktats.
I förskolan finns idag enheter som arbetar med att utveckla utepedagogik på sina
förskolegårdar och i närmiljön. Arbete med eldrivna lådcyklar är i uppstart och kombineras
med att vistas ute och använda natur och närmiljö som bas.
Sektorn ser att det i nutid finns möjlighet och förutsättningar att arbeta vidare med
utomhuspedagogik vid uppstart av ny enhet på Lövängens förskola. Enheten är placerad vid
naturnära skogsområde och med en inriktning samt en tydlig verksamhetsidé kan pedagoger
med särskilt intresse för utepedagogik lockas att söka sig till enheten. Inspiration kan hämtas
från Friluftsfrämjandets koncept I Ur och Skur samt från Skogen i skolan och användas i
kombination med inspirerande inomhusmiljöer. Möjlighet finns att göra del av enhet sökbar
för ett mindre antal barn från övriga delar av kommunen i syfte att skapa ett sökbart alternativ.
Att framåt fortsätta titta på möjligheter att skapa en Skolskog i Ale kommun för flera enheter
och verksamheter skulle kunna bli ett framtida utvecklingsområde.

Åsa Ericson

Marika Tollesson

Sektorchef

Verksamhetschef förskola
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-20
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Sektorchef Utbildning
Ärendet
Omvärldsbevakning och exempel på utepedagogisk verksamhet

När förutsättningar och möjlighet för arbete med utomhuspedagogik i Ale kommuns förskolor
undersökts har exempel på former från andra kommuner samt del av Ales befintliga
verksamhet använts.
På flera håll i landet finns mobila bussförskolor som använder ”uterum” och naturen som bas.
Det finns fördelar med bussförskolans mobila frihet och de möjligheter det erbjuder att ta sig
till olika platser, men nackdelar överväger ur organisatorisk och ekonomisk synvinkel. Andra
utepedagogiska alternativ har valt att ansluta sig till Friluftsfrämjandets I Ur och Skur där en
stor del av utbildningen bedrivs utomhus med fokus på hälsa, hållbarhet och kunskap om
naturen. Det finns exempel på hur hela förskolor anslutit sig till konceptet till att gälla endast
en specifik avdelning på en förskola. Fördelar med konceptet är att det är en väletablerad
organisation där kunskap och fortbildning finns att tillgå.
Runt om i landet finns "skolskogar", ett koncept som är framtaget av Skogen i Skolan. Detta
är ett nationellt samarbete mellan skola och skogsintressenter. Skolskogen är ett avgränsat
område som får nyttjas för undervisning och vistelse i naturmiljö efter överenskommelse med
markägaren. En fördel med skolskog är att den kan nyttjas av olika enheter och verksamheter
och på så sätt bli tillgänglig för många barn och elever. Konceptet kräver dock ett stort arbete,
engagemang och intresse från pedagoger samt ekonomiska förutsättningar i
personalkostnader, skapa tillgängliga basplatser med vindskydd, uteklassrum etc.
I Göteborg finns förskolor som deltar i projekt om "lärande hållbara måltider" där
kostverksamhet och förskola t ex samverkar kring årshjul för odling och matlagning i syfte att
synliggöra processen från jord till bord.
I förskolan i Ale bedrivs del av undervisningen utomhus redan idag, ofta på förskolans gård
då inhägnat område skapar trygghet för både barn, vårdnadshavare och pedagoger. Många
förskolegårdar har utvecklat utomhusmiljöerna för att bättre kunna mötas i utforskande, följa
processer som odling från sådd till skörd och matlagning. Några exempel bland flera är
Änggårdens förskola i Nol, där det arbetas aktivt med förskolegården som pedagogisk
lärmiljö. Ett utvecklingsarbete har under läsåret 2020/2021 genomförts i syfte att
undervisning ska vara lika naturlig i utomhusmiljön. Tydligare lärmiljöer utomhus har skapats
som inspirerar till mer varierad undervisning. I Bohus samarbetar förskolorna runt
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uteverksamhet för de äldsta barnen och utgångspunkten är inspiration av Mulleverksamhet
vilket innebär regelbunden planerad undervisning i skog och natur. Stort intresse för
uteverksamhet finns hos både pedagoger och vårdnadshavare och rektor ser möjlighet att
utveckla verksamheten ännu mer då det finns närliggande naturområden som går att nyttja.
På Garnvindans förskola är utepedagogisk verksamhet i kombination med eldrivna lådcyklar
ett projekt under utveckling. Barngruppen kommer aktivt delas upp under dagen för att låta ca
12 barn dagligen vistas i naturen och få del av sin utbildning i utomhusmiljö. Med de eldrivna
lådcyklarna kan verksamheten flytta till olika platser. Ett arbete att hitta samarbeten med
omkringliggande föreningsliv, gårdar, hembygdsföreningar pågår. Intresse finns från fler
enheter att få pröva konceptet med lådcyklar.
Ekonomisk bedömning
Att arbeta med en inriktning och inspiration av Skogen i skolan, hållbara måltider och
konceptet i Ur och Skur i mindre omfattning i kombination med inspirerande inomhusmiljöer
på ny förskola, bedöms inte tillföra extra personalkostnader.
En aktiv utepedagogisk inriktning där en hemvist/del av förskolan blir sökbar för övriga delar
av kommunens invånare, skulle öka driftskostnaden med cirka 450 tkr/år motsvarande 75 %
förskollärartjänst per cirka 25 barn. Att bedriva en omfattande regelbunden verksamhet
utanför inhägnat förskoleområde i skog och natur skulle kräva en personaltäthet som
möjliggör uppdelning av gruppen, tryggar barnens säkerhet och skapar god arbetsmiljö för
medarbetare. Personalkostnader för stöd av implementering och genomförande med 20 %
under första året skulle tillkomma med cirka 120 tkr motsvarande 20 % av förskollärartjänst
samt inköp av klädbibliotek för att möjliggöra verksamhet för alla barn oavsett ekonomiska
förutsättningar med cirka 20 tkr.
Invånarperspektiv
Att göra del av Lövängens förskola med utepedagogisk inriktning sökbar för barn och
vårdnadshavare från olika delar i kommunen skulle ge ökade möjligheter att kunna välja
inriktning.
Beaktning bör tas att barn som skulle erbjudas plats på Lövängen från andra delar av
kommunen hamnar utanför sitt skolupptagningsområde vid ett införande av ett sådant sökbart
alternativ. Barnen från andra delar i kommunen skulle därmed inte gå i förskola med blivande
klasskamrater och skulle inte följas åt till samma skolenhet. I mindre omfattning ser sektorn
att detta är möjligt att genomföra med tydlig information och kommunikation vid
ansökningsförfarandet om att valet av att söka förskola sker utanför det egna
skolupptagningsområdet.
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Hållbarhetsperspektivet
Ur ett hållbarhetsperspektiv kan en inriktning inspirerad av utepedagogik ge goda möjligheter
att nå delar ur såväl KFs som Utbildningsnämndens planer. Som exempel använda inspiration
av arbete med lärande hållbara måltider, skogen i skolan och konceptet i Ur och skur där
fokus ligger på hälsa, hållbarhet och kunskaper om naturen kan vi i "redan unga år skapa
förståelse för hållbarhet" och bidra till ökad förmåga och handlingskraft.
Lövängens enhet ligger belägen i nära anslutning till skog och mark vilket skapar goda
förutsättningar att visats mycket i naturen. Förskolan har också en utemiljö med en inhägnad
"vild zon" i form av naturlig skogsmiljö. Delar av gården kan användas till odling i mindre
omfattning.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Lagar och styrdokument som tagits hänsyn till är Barnkonvention, Skollag 2010:800,
Läroplan för förskolan, Lpfö18,
Ärendet har bedömts påverka barn i begränsad omfattning då stor del av förskolans
verksamhet redan sker utomhus och är förenligt med förskolans läroplansuppdrag.
Barnperspektivet har tagits hänsyn till och i förskolans läroplan står att ”Barnen ska få
förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i
fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer”. Utomhuspedagogik möjliggör för mycket
rörelse, motorisk utmaning och kan påverka hälsa och mående positivt. Utepedagogiken kan
också stödja läroplansarbetet att ”ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och
varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle”. Genom att
bedriva stor del av utbildning och undervisning i utemiljön kan förskolan skapa goda
förutsättningar för barn att ska utveckla förståelse för samband i naturen, naturens kretslopp,
hur val i vardagen bidrar till hållbar utveckling som är del av förskolans uppdrag. Barnets
perspektiv och rättighet att få göra sin röst hörd i frågor som påverkar dem kommer tas
tillvara i planeringsskede.
För att leva upp till diskrimineringslag behöver frågan fördjupas kring hur ett sökbart
alternativ med utepedagogisk verksamhet i naturen ska göras tillgängligt för alla, där alla kan
delta på lika villkor. Även konsekvenser för barn och familjer med sämre ekonomiska
förutsättningar att investera i t ex kläder anpassade för lång utevistelse i alla väder behöver tas
hänsyn till för att göra en förskola på lika villkor. Utepedagogisk verksamhet i större
omfattning ställer krav på kläder som håller för både kyla, nederbörd, vind och värme. Detta
behöver tas hänsyn till då utbildningen ska vara avgiftsfri och till för alla barn oavsett
ekonomiska förutsättningar. Detta skulle kunna motverkas genom att förskolan erbjuder
lånekläder vid behov.
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Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Arbetet med Lövängens förskola startar hösten 2021 med att verksamhetsidén och inriktning
för enheten formuleras på hemsidan. Annonsering och rekrytering påbörjas under septemberoktober 2021 då förskolan samtidigt blir sökbar för vårdnadshavare. Utbildning och planering
inför uppstart sker våren 2022.
Förslag tas fram hur del av förskolan på Lövängen kan göras sökbar för barn från övriga
områden i kommunen i syfte att erbjuda en mer aktiv utomhuspedagogik för de som söker
alternativet. I samband med detta fördjupas frågan om hur tillgänglighet för alla barn och
förskola på lika villkor ytterligare. Förslag presenteras under hösten 2021 med möjlighet att
se ett sökbart alternativ 2022.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att förutsättningarna att göra en del av Lövängens förskola
sökbar för barn från hela kommunen är möjlig. Förvaltningen föreslår att ett uppdrag ges att
ta fram ett förslag på ett sökbart alternativ. Genom att ta fram ett förslag på hur en del av
platserna på Lövängen kan bli sökbara skulle familjer i hela kommunen ges möjlighet att söka
ett alternativ som erbjuder aktiv utepedagogik. Bedömningen är att antalet sökbara platser
från andra områden bör starta i mindre skala, cirka 10-15 platser i ett eventuellt startskede.
Tillgänglighetsfaktorn skulle i samband med förslaget behöva utredas vidare för en förskola
på lika villkor för alla barn.
Utepedagogisk inriktning ses vara ett bra alternativ till den traditionella verksamheten och
kan på samma sätt bidra till att barn ges möjlighet att utvecklas inom alla olika
läroplansområden. Fokus på hälsa, hållbarhet och kunskap om naturen ligger också i linje
med kommunens övergripande mål.
Förvaltningen bedömer även att skolskog är ett intressant alternativ då detta skulle kunna
komma flera enheter och verksamheter till gagn, men bedömningen är att det kräver
ytterligare insatser och utredning för att undersöka möjlighet och kostnader.
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Utbildningsnämnden

Avgift för prövning av betyg
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att
1. en avgift om 500 kronor tas ut vid anmälan till prövning av betyg i grundskola,
gymnasieskola samt vuxenutbildning. SFS 1991:1124
2. för den som slutfört sin utbildning i gymnasieskolan under 2020 eller 2021 och har erhållit
examensbevis eller studiebevis sänks avgiften till 150 kronor för ett prövningstillfälle per kurs
fram till 2021-12-31. SFS 2021:98
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar om de avgifter och taxor som ska gälla för kommunens
verksamheter. I reglemente för utbildningsnämnden har kommunfullmäktige delegerat rätten
att fastställa, ändra och upphäva taxa för prövning inom skolväsendet med de begränsningar
som framgår av förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet.
Av förordningen framgår att en avgift på högst 500 kronor får tas ut av den som vill göra en
prövning i grundskolan, gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
Under hösten 2021 är avgiften, vid anmälan till ett prövningstillfälle per kurs, sänkt till 150
kronor för elev som slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis
eller ett studiebevis under 2020 eller 2021.
En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i förhållande till de kunskapskrav som
finns i kursplaner eller ämnesplaner. Den som genomgår en prövning får ett betyg i det
specifika ämne eller den specifika kurs som prövningen avser.

Åsa Ericson

Jenny Lind

Sektorchef

Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-19
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Sektor utbildning
För kännedom:

Kommunfullmäktige
Ärendet
En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i förhållande till de kunskapskrav som
finns i kursplaner eller ämnesplaner. Den som genomgår en prövning får ett betyg i det
specifika ämne eller den specifika kurs som prövningen avser. Anmälan till prövning är inte
en överklagan på ett betyg. Det är istället en möjlighet till förnyad bedömning av elevens
kunskaper för att få betyg eller ett högre betyg.
Läraren utformar prövningen i detalj så det blir möjligt för den som gör prövningen att nå alla
betygsstegen. Den prövandes kunskaper ska bedömas i förhållande till alla delar av
kunskapskraven för ämnet eller kursen. En prövning får inte vara en komplettering där bara
vissa delar av kunskapskraven prövas.
Prövningen kan exempelvis innehålla informationsmöten, skriftliga och muntliga prov,
inlämningsuppgifter, praktiska redovisningar, laborationer och gruppuppgifter som genomförs
tillsammans med andra prövande eller med elever som läser den aktuella kursen.
Alla skolhuvudmän är skyldiga att erbjuda prövning för de elever som efter årskurs 9 i
grundskolan inte har blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.
Förordningarna anger kriterier för de prövningstillfällen då ersättning inte får tas ut.
Prövningar av betyg i grundskolan är ovanligt då eleverna i första hand ska ges möjlighet att
visa sina kunskapar under flera tillfällen. Dialog ska ske kontinuerligt med elev och
vårdnadshavare kring kunskapsutvecklingen. Elev i grundskolan kan även under vissa
förutsättningar göra prövning i de kurser som finns inom ett nationellt gymnasieprogram.
I gymnasieskolan har en elev under vissa förutsättningar rätt att göra en prövning på skolan i
alla kurser samt i det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan.
En person som inte är elev i gymnasieskolan har rätt att göra en prövning i alla kurser som får
finnas på ett nationellt program, men ej kurser som bara får anordnas på vissa utbildningar,
om den aktuella kursen anordnas på skolan. Rätten gäller också gymnasiearbetet.
Ekonomisk bedömning
Avgifter för prövning tillfaller huvudmannen. Intäkten täcker inte kostnaderna för
anordnandet av prövningar.
I enlighet med målet för avgiftsfri grundskola kommer prövning endast att vara aktuellt i
undantagsfall då betygsbedömningen inte kan genomföras inom ordinarie verksamhet.
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Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men bedöms inte tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Skollagen (2010:800)
Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr)
Förordning om avgifter för prövning inom skolväsendet (1991:1124)
Förordning om avgifter för prövning inom skolväsendet har Ale kommun som huvudman rätt
att ta ut en avgift för prövning med högst 500 kronor.
Förordning om ändring i förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet
(SFS 2021:592)
Förordning om ändring i förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet
(SFS 2021:593)
Remissyttrande
Området har beaktats men bedöms inte tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
En rutin för anmälan till och anordnande av prövningsverksamheten tas fram för de
skolformer som berörs av beslutet.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen gör bedömningen att nämnden i enlighet med nämndens reglemente kan
fastställa avgift för prövning inom skolväsendet. En enhetlig avgift för prövning av betyg
inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildningen bedömer förvaltningen bidrar till en
likvärdig utbildning.
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Utbildningsnämnden

Fjärrundervisning för elever i grundskolan, grundsärskolan och
gymnasieskolan
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att använda fjärrundervisning för läsåret 2021/2022.
Sammanfattning
Från och med den 1 juli 2021 krävs ett beslut av huvudman om fjärrundervisning ska
kunna användas i undervisning. Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som
bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i
rum men inte i tid.
Det krävs inget tillstånd för att använda fjärrundervisning. Däremot är huvudmannen
skyldig att dokumentera ett beslut om att använda fjärrundervisning och anmäla beslutet
om att använda fjärrundervisning till Skolinspektionen. Huvudmannen får besluta att
använda fjärrundervisning för högst ett läsår i taget.
I Ale kommun har fjärrundervisning använts med framgång gällande moderna språk i
årkurs 6, modersmålsundervisning samt studiehandledning i modersmålet. Detta har
skett för att undvika att blanda grupper med elever i undervisning på grund av
pandemin. Vissa skolenheter är för små för att det skall vara organisatoriskt
genomförbart att anställa en lärare till varje enhet. Till hösten önskar dessa
verksamheter ha fortsatt möjlighet att bedriva fjärrundervisning i undantagsfall med
högst 25 % av undervisningstiden om detta bedöms lämpligt.
Förvaltningens bedömning är att fjärrundervisning skall kunna användas enligt gällande
regelverk under läsåret 2021/2022.

Åsa Ericson
Sektorchef
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-20
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Verksamhetschefer utbildning
Ärendet
Riksdag och regering har beslutat om nya regler för fjärrundervisning som ska börja
tillämpas på utbildning som påbörjas från och med den 1 juli 2021.
Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och
kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid. Vid
fjärrundervisning ska det finnas en handledare närvarande i den lokal där eleverna befinner
sig. Elever som deltar i fjärrundervisning ska göra det i lokaler som skolenheten
disponerar.
21 kapitlet 11-13 §§ skollagen och proposition 2019/20:127
Det krävs inget tillstånd för att använda fjärrundervisning. Däremot är huvudmannen
skyldig att dokumentera ett beslut om att använda fjärrundervisning och anmäla beslutet
om att använda fjärrundervisning till Skolinspektionen. Om huvudmannen utför
fjärrundervisning åt någon annan huvudman ska det också anmälas. Huvudmannen får
besluta att använda fjärrundervisning för högst ett läsår i taget.
Det är skolhuvudmannen som bäst känner till förutsättningarna för sin verksamhet och kan
avgöra om kraven för fjärrundervisning är uppfyllda. Ale kommun är huvudman för
grundskolor, grundsärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.
Grundskolan och grundsärskolan

Huvudmän får anordna fjärrundervisning för elever i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan och sameskolan
- i ämnena modersmål, samiska i sameskolan, moderna språk och teckenspråk
- för att ge elever studiehandledning på modersmålet
- för integrerad samisk undervisning i grundskolan.
Fjärrundervisning får användas för elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan
och sameskolan
- om det inte finns en lärare inom huvudmannens skolenhet som har legitimation och
behörighet i ämnet, trots att huvudmannen gjort upprepade ansträngningar att anställa
någon
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- om det inte finns någon lämplig lärare inom huvudmannens skolenhet som kan bedriva
integrerad samisk undervisning i grundskolan och huvudmannen trots upprepade
ansträngningar inte lyckats anställa en sådan, eller
- om elevunderlaget för en viss skolenhet är så begränsat att ordinarie undervisning leder
till betydande organisatoriska och ekonomiska svårigheter för huvudmannen.
Fjärrundervisning får inte vid någon tidpunkt under ett läsår användas för mer än 25
procent av elevens eller skolenhetens undervisningstimmar i grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan och sameskolan.
Skolinspektionen får efter ansökan från en huvudman medge att fjärrundervisning får
användas för mer än 25 procent av undervisningstimmarna vid en skolenhet. Ett sådant
medgivande får lämnas för högst ett läsår åt gången och bara om det finns synnerliga skäl
för det.
Gymnasieskolan

Huvudmän får anordna fjärrundervisning för elever i gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan
- i ämnena modersmål, moderna språk och teckenspråk
- för att ge elever studiehandledning på modersmålet.
Fjärrundervisning får användas i gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan får användas
om
- behörighet i ämnet, trots att huvudmannen gjort upprepade ansträngningar att anställa
någon, eller
- om elevunderlaget för en viss skolenhet är så begränsat att ordinarie undervisning leder
till betydande organisatoriska och ekonomiska svårigheter för huvudmannen.
Fjärrundervisning får inte vid någon tidpunkt under ett läsår användas för mer än 50
procent av elevens respektive skolenhetens undervisningstimmar. Skolinspektionen får
efter ansökan från en huvudman medge att fjärrundervisning får användas för mer än 50
procent av undervisningstimmarna vid en skolenhet. Ett sådant medgivande får lämnas för
högst ett läsår åt gången och endast om det finns synnerliga skäl för det.
21 kapitlet 2-3 §§ skollagen och 5 a kapitlet 2 och 3 § skolförordningen samt 4 a kapitlet 2
och 3 § gymnasieförordningen.
Vuxenutbildningen

Fjärrundervisning i vuxenutbildningen regleras inte i skolförfattningarna på samma sätt
som fjärrundervisning i grundskole- och gymnasieutbildning. Det finns en lång tradition av
att bedriva utbildning på distans inom vuxenutbildningen. Där kan till exempel
fjärrundervisning utgöra ett inslag. 23 kapitlet 1 och 2 §§ skollagen.
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Ekonomisk bedömning
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Invånarperspektiv
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Hållbarhetsperspektivet
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Skollagen och förordningar för grundskola och gymnasieskola.
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Huvudmannens beslut anmäls till Skolinspektionen.
Fjärrundervisning bedrivs i undantagsfall under läsåret 21/22 gällande
modersmålsundervisning, undervisning moderna språk och studiehandledning i
modersmålet.
Förvaltningens bedömning
I Ale kommun har fjärrundervisning använts med framgång gällande moderna språk i
årskurs 6, modersmålsundervisning samt studiehandledning. Detta har skett för att undvika
att blanda grupper med elever i undervisning på grund av pandemin. Vissa skolenheter är
för små för att det skall vara organisatoriskt genomförbart att anställa en lärare till varje
enhet. Till hösten önskar dessa verksamheter ha fortsatt möjlighet att bedriva
fjärrundervisning i undantagsfall med högst 25 % av undervisningstiden om detta bedöms
lämpligt.
Förvaltningens bedömning är att fjärrundervisning skall kunna användas enligt gällande
regelverk under läsåret 21/22.
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Utbildningsnämnden

Beslut om fjärr- och distansundervisning utifrån förordning
(2020:115) om utbildning på skolområdet och annan
pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att under perioden 9 september 2021 till och med 31 juli 2022
uppdra åt verksamhetschef att, i enlighet med den tillfälliga förordningen (2020:115) om
utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta
besluta om:
1.
att elever i en öppen skola kan ges fjärr- eller distansundervisning om det behövs på
grund av att lärare eller elever inte är, eller har varit närvarande i skolans lokaler
därför att de i fråga om sin egen personliga situation följer eller har följt föreskrifter,
allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser
sjukdomen covid-19.
2.

att elever i årskurs 7-9 samt på Ale gymnasium kan ges fjärr- och distansundervisning.
Verksamhetschef ska fatta beslut i samråd med Smittskydd utifrån aktuellt
smittskyddsläge eller utifrån lokala behov.

Utbildningsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
För barn och unga är undervisning på plats i skolans lokaler huvudregel vid höstterminens
start. Under sommaren 2021 ändrade regeringen den tillfälliga förordningen (2020:115) om
utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och
från den 10 augusti gäller de nya reglerna för skolan. Det innebär bland annat att fjärr - och
distansundervisning endast får användas vid smittspridning och utbrott av smitta i skolmiljön
eller om det behövs utifrån aktuellt smittskyddsläge. Den tillfälliga förordningen ger
huvudmän möjlighet att under vissa förutsättningar besluta om exempelvis fjärrundervisning,
distansundervisning eller ändrade lärotider utöver vad som är möjligt med ordinarie
skollagstiftning. Förändringen innebär exempelvis att huvudman inte längre kan införa
distansundervisning för att förhindra trängsel i skolan eller i kollektivtrafiken.

Åsa Ericson
Sektorchef
Ale kommun
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Utvecklingsledare
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-09-02
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Sektor utbildning
Ärendet
Under hösten och våren 2020/2021 uppstod med anledning av covid-19 pandemin behov i
huvudmannens verksamheter att bedriva fjärr- eller distansundervisning utifrån de
undantagsbestämmelser som regeringen beslutat i förordning (2020:115) om utbildning på
skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.
Den tillfälliga förordningen ger huvudmän möjlighet att under vissa förutsättningar besluta
om exempelvis fjärrundervisning, distansundervisning eller ändrade lärotider utöver vad som
är möjligt med ordinarie skollagstiftning. Förordningen har under sommaren ändrats och de
nya bestämmelserna började gälla den 10 augusti 2021.
Regeringen gör tillsammans med Folkhälsomyndigheten bedömningen att undervisning på
plats i skolan är huvudregel i alla skolformer för barn och unga från och med höstterminen
2021. Skolverket är tydlig med att utgångspunkten är att skolor ska bedriva skolförlagd
undervisning då det är den undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet.
Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ska alla verksamheter i Sverige,
inklusive förskolor, skolor och Komvux, säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att
undvika smittspridning av covid-19. Om det behövs utifrån aktuellt smittskyddsläge eller
lokala behov finns då viss fortsatt möjlighet till fjärr- eller distansundervisning utifrån den
tillfälliga förordningen. Förordningen gäller till och med den 31 juli 2022.
Den tillfälliga förordning ska inte blandas ihop med förändringen av ordinarie bestämmelser i
skollagen (2010:800) rörande fjärr- och distansundervisning som började tillämpas den 30
juni 2021.
Definition av fjärr- och distansundervisning

Fjärrundervisning är enligt skollagen ”interaktiv undervisning som bedrivs med informationsoch kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid”. Elever som
deltar i fjärrundervisning ska göra det i lokaler som skolenheten disponerar. I grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det finnas en handledare närvarande där
eleverna befinner sig. Även i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska en handledare vara
närvarande, men i dessa skolformer är det inte alltid nödvändigt att handledaren befinner sig i
samma lokal som eleverna under hela lektionen.
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Distansundervisning definieras i skollagen som ”interaktiv undervisning som bedrivs med
informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i både rum och tid”.
Vid distansundervisning finns det inget krav på att det ska finnas en handledare eller lärare
fysiskt närvarande medan undervisningen bedrivs. Distansläraren ska ha regelbunden
direktkontakt med eleverna.
I den tillfälliga förordningen använder lagstiftaren inte något av begreppen fjärrundervisning
eller distansundervisning. Däremot får en huvudman, enligt 7 §, under vissa förutsättningar
besluta att elever ska ges ”undervisning där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid,
eller är åtskilda i både rum och tid, utöver vad som är föreskrivet i skollagen,
skolförordningen och gymnasieförordningen”. I bestämmelsens förordningsmotiv skriver
lagstiftaren att den undervisning som avses i 7 § i första hand är fjärr- eller
distansundervisning i skollagens mening. Den undervisning som får bedrivas enligt 7 § i den
tillfälliga förordningen är dock inte begränsad till sådan undervisning som bedrivs med
informations- och kommunikationsteknik.
Förutsättningar för att huvudman får besluta om fjärr - och
distansundervisning
Det är endast vid ett mycket allvarligt smittläge som skolor bör vidta en så ingripande åtgärd
som att stänga en skola och övergå helt till distansundervisning. Om smittläget inte är så
allvarligt kan del av skola stängas och distansundervisning ges för en del av eleverna i vissa
årskurser. Om det inte finns en rekommendation från Folkhälsomyndigheten om att bedriva
fjärr- eller distansundervisning, lokalt, regionalt eller nationellt så ska huvudman kontakta
smittskyddsläkare som kan kontakta folkhälsomyndigheter och föreslå en rekommendation
om distansundervisning.
För en öppen skola

En huvudman för en öppen skola kan besluta om fjärr- eller distansundervisning om det
behövs på grund av att lärare eller elever inte är eller har varit närvarande i skolans lokaler
därför att de i fråga om sin egen personliga situation följer eller har följt föreskrifter, allmänna
råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19. Det
behöver inte vara föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som handlar om just
skolområdet. Utöver Folkhälsomyndighetens nationella föreskrifter, allmänna råd och
rekommendationer kan det också finnas lokala och regionala rekommendationer från
smittskyddsläkare som riktar sig till allmänheten, skolor och andra verksamheter.
Om en elev har fått förhållningsregler från hälso- och sjukvården har skolans huvudman
möjlighet att anordna undervisning på distans.
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Högstadiet och gymnasiet

En huvudman för en skola får besluta om fjärr- eller distansundervisning i grundskolans
högstadium och gymnasium om det behövs för att huvudmannen följer en rekommendation
från Folkhälsomyndigheten om att en del elever ska ges fjärr- eller distansundervisning, och
att rekommendationen har meddelats:
1. På förslag av smittskyddsläkare för att tillfälligt motverka lokal eller regional spridning av
covid-19, eller
2. Annars för att motverka spridning av covid-19.
En rekommendation enligt den andra punkten som exempelvis kan avse en nationell, regional
eller lokal rekommendation ska kontinuerligt omprövas och ändras så snart omständigheterna
förändras. Att få ta del av undervisning på distans är en möjlighet men inte en rättighet för
eleven.
Ekonomisk bedömning
Mot bakgrund av att lagstiftaren anger att skolförlagd undervisning är den undervisningsform
som bäst lämpar sig för elever i allmänhet så bör en restriktiv hantering av bedömning och
beslut kring fjärr- och distansundervisning bidra till att minska de ekonomiska konsekvenser i
och med att utbildningssystemet inte i efterhand behöver kompensera för de kunskapsluckor
som kunde ha uppstått.
Invånarperspektiv
Enligt regeringen syftar ändringen i förordningen till att undvika att mer långtgående åtgärder
än nödvändigt vidtas för att förhindra smittspridning. Skolan ska vara det sista som stängs och
det första som öppnas och närundervisning är generellt sett bättre för elevernas
kunskapsinhämtning och hälsa. I regeringens informationsmaterial poängterar de att vid alla
bedömningar som de berörda aktörerna måste göra vid sina överväganden måste det särskilt
beaktas att majoriteten av berörda elever är under 18 år. Det kan innebära att det inte enbart är
smittskyddshänsyn utan även ett bredare folkhälso-, barn-, och utbildningsperspektiv som
måste beaktas. Både skollagen (2010:800) och smittskyddslagen (2004:168) anger att det är
barnets bästa som är utgångspunkten.
Hållbarhetsperspektivet
Skolinspektionen har vid granskning av undervisningen på distans sett att det finns
svårigheter med att ge elever tillräckligt stöd, stimulans och en varierad undervisning samt att
arbetet med att främja och förebygga ohälsa visat sig vara förenat med utmaningar. Beslut om
distansundervisning kan med andra ord ge konsekvenser för individens hälsa och för
samhällsekonomin om elevernas förmågor och färdigheter försämras pass att det påverkar
produktivitet och inkomster på lång sikt.
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Lagstiftning och kommunala styrdokument
Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid
spridning av viss smitta
Förordning om ändring i förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan
pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta
Skollagen (2010:800
Smittskyddslagen (2004:168)
Arbetsmiljölagen (1977:1160)
Remissyttrande
Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
Beslutets genomförande
Nämnden uppdrar i och med beslutet åt verksamhetscheferna att utifrån
undantagsbestämmelserna i förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan
pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta att bedöma och fatta beslut om fjärr- och
distansundervisning.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att undantagsbestämmelserna där huvudman under vissa
förutsättningar kan besluta om fjärr- och distansundervisning ska hanteras utifrån barnets
bästa och med restriktivitet. Undervisning på plats i skolan är huvudregel i alla skolformer för
barn och unga från och med höstterminen 2021 då det är den undervisningsform som lämpar
sig bäst för elever i allmänhet. Vid överväganden kring lämpliga åtgärder för att förhindra
smittspridning måste det särskilt beaktas att majoriteten av berörda elever är under 18 år. Det
kan innebära att inte enbart smittskyddshänsyn utan även ett bredare folkhälso-, barn-, och
utbildningsperspektiv måste beaktas. Verksamhetschef ska på uppdrag av nämnden göra
bedömning och tillse beslut om fjärr- och distansundervisning mot denna bakgrund.
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Utbildningsnämnden

Internkontroll 2021 Checklista utifrån skollagen,
uppföljning 2021-09-08
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Inom utbildningsnämnden utgår verksamhetsområdena från det regelverk som varje kommun
ska efterfölja och har därtill upprättat en särskild checklista som avser att kontrollera
efterlevnad utifrån skollagen.
Kontrollpunkterna i checklistan värderas med färgerna:
- grönt som betyder uppfylls helt,
- gult som betyder uppfylls delvis och
- rött som betyder uppfylls inte alls.
I kapitlet ”Barns och elevers utveckling mot målen” är nästintill samtliga områden gröna.
Förbättringsarbete i form av kompetensutvecklingsinsatser har genomförts sedan föregående
år då flera av kontrollpunkterna var gula. Punkten ”Beslut som avser anpassad studiegång
finns för berörda elever” är emellertid fortfarande gul då det finns beslut men de är av
varierande kvalitet och utformning. Arbete pågår med att säkerställa likvärdighet.
I kapitlet "Kvalitet och inflytande" är kontrollpunkterna avseende "Rutiner för klagomål och
Åtgärder för kränkande behandling" gula. Åtgärder mot kränkande behandling var
föregående år grön men uppfylls i år till viss del. Det finns planer mot kränkande behandling
på samtliga enheter men punkten är gul då rutiner kring dokumentation samt det lokala
utvecklingsarbetet på varje enhet behöver förbättras inom förskolans område. Nytt systemstöd
för anmälan och utredning av kränkande behandling kommer att implementeras under hösten
2021. Ett ändamålsenligt systemstöd kommer underlätta processen gällande anmälan och
utredning samt för processen för uppföljning. I samband med att det nya systemstödet
implementeras kommer informationsinsatser att genomföras för att säkerställa en enhetlig
kunskapsbaserad utredningsmetodik och handläggning.
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Det nya systemstödet inkluderar även klagomålshantering vilket kan ses generera ytterligare
helhetsperspektiv och öka effektivitet i både utredningsprocesserna och analys och
uppföljning. Att systemstödet blir gemensamt för båda klagomåls- och kränkningsprocesserna
kan även bidra till en ökad nytta då syftet att bättre kunna identifiera såväl framgångsfaktorer
som verksamhetsspecifika utvecklingsmöjligheter systematiseras.
Att systemstödet blir gemensamt för de båda processerna kan även bidra till en ökad nytta då
syftet att bättre kunna identifiera såväl framgångsfaktorer som verksamhetsspecifika
utvecklingsmöjligheter kan systematiseras. Den befintliga rutinen för hantering av klagomål
behöver således knytas ihop med det systematiska kvalitetsarbetet, både på enhetsverksamhets- och sektorsnivå. Vidare följer sektorn kommunens övergripande arbete med
klagomålshantering och arbetet sker parallellt med att utveckla sektorövergripande rutiner i
enlighet med skollagens krav.

Åsa Ericson

Jenny Björkman

Sektorchef

Administrativ chef

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-20
Checklista utifrån skollagen, uppföljning 2021-09-08
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Ärendet
Nämnderna ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. § 6 se till att den interna kontrollen
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten når sina mål, att uppföljning av
verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten följer lagar och gällande
regelverk. Intern kontroll är en del av arbetet med att upprätthålla hållbara verksamheter och
en stabil förvaltning. Det handlar om att både bygga förtroende och utveckling. En bra intern
kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att organisationen kan
nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.
Inom utbildningsnämnden utgår verksamhetsområdena från det regelverk som varje kommun
ska efterfölja och har därtill upprättat en särskild checklista som avser att kontrollera
efterlevnad utifrån skollagen.
Kontrollpunkterna i checklistan värderas med färgerna:
- grönt som betyder uppfylls helt,
- gult som betyder uppfylls delvis och
- rött som betyder uppfylls inte alls.
Vid en jämförelse av internkontrollplaner för utbildningsområdet inom GR- området
(Kungsbacka, Lerum, Alingsås, Stenungsund, Härryda) framkommer att checklistans
konstruktion ger en bra kontrollmetod då den följer upp skollagen utifrån ett brett perspektiv
med koppling till skollagens uppbyggnad och kapitel. Syftet med checklistan är att bidra till
helhetssyn och vara ett verktyg för att få en översiktlig bild av verksamheternas följsamhet
gentemot lagstiftningen.
Checklistan har uppdaterats med kontrollpunkter för kapitel förskola, grundskola,
grundsärskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning avseende kontrollpunkter för trygghet
och studiero samt barns och elevers utveckling mot målen. Det är ansvarig verksamhetschef
som tillsett att frågorna besvarats utifrån de olika verksamhetsområdena.
I samband med uppföljningen av checklistan infördes även ett par ändringar. Följande fråga
”Alla elever med problematisk frånvaro (20% eller mer) finns med i åtgärd i samverkan med
socialtjänst” ändrades till ”Elever med lång och oroande frånvaro över 20 procent har en
aktuell handlingsplan och vid behov hålls SIP-möte”. Anledningen till ändring är att
socialtjänsten beslutar om insats utifrån gällande lagstiftning. Även kontrollpunkt under
Förskoleklassen, kapitel 9 skollagen, ändrades från Betyg till Avgifter då detta var en
felskrivning.
I kapitlet ”Barns och elevers utveckling mot målen” är nästintill samtliga områden gröna.
Förbättringsarbete i form av kompetensutvecklingsinsatser har genomförts sedan föregående
år då flera av kontrollpunkterna var gula. Punkten ”Beslut som avser anpassad studiegång
finns för berörda elever” är fortfarande gul då det tillika finns beslut men de är av varierande
kvalitet och utformning. Arbete pågår med att säkerställa likvärdighet.
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I kapitlet "Kvalitet och inflytande" är kontrollpunkterna avseende "Rutiner för klagomål och
Åtgärder för kränkande behandling" gula. Åtgärder mot kränkande behandling var
föregående år grön men uppfylls i år till viss del. Det finns planer mot kränkande behandling
på samtliga enheter men punkten är gul då rutiner kring dokumentation samt det lokala
utvecklingsarbetet på varje enhet behöver förbättras inom förskolans område. Nytt systemstöd
för anmälan och utredning av kränkande behandling har prövats och utvärderats och kommer
att implementeras under hösten 2021. Ett ändamålsenligt systemstöd kommer underlätta
processen gällande anmälan och utredning samt uppföljning. I samband med att det nya
systemstödet implementeras kommer informationsinsatser att genomföras för att säkerställa
en enhetlig kunskapsbaserad utredningsmetodik och handläggning.
Det nya systemstödet inkluderar även klagomålshantering vilket kan ses generera ytterligare
helhetsperspektiv och öka effektivitet i handläggningsprocesserna samt för analys och
uppföljning. Att systemstödet blir gemensamt för båda klagomåls- och kränkningsprocesserna
kan även bidra till en ökad nytta då syftet att bättre kunna identifiera såväl framgångsfaktorer
som verksamhetsspecifika utvecklingsmöjligheter systematiseras. Den befintliga rutinen för
hantering av klagomål behöver således knytas ihop med det systematiska kvalitetsarbetet,
både på enhets- verksamhets- och sektorsnivå. Vidare följer sektorn kommunens övergripande
arbete med klagomålshantering och arbetet sker parallellt med att utveckla
sektorövergripande rutiner i enlighet med skollagens krav.
I kapitel "Skolplikt och rätt till utbildning" är ett flertal punkter gula. Det beror till stor del på
att rutiner och system för frånvaro inte används tillfredsställande. Närvarorutinerna kommer
att implementeras igen och följas upp.
I kapitel "Förskoleklassen" är kontrollpunkt "Modersmålsundervisning" gul. För att
förskoleklassen ska medverka till att utveckla modersmål gällande elever med annan språklig
bakgrund så pågår språkutvecklande arbete med stöd från enheten för flerspråkighet. Punkten
"Avgifter" är även den gul då det identifierats att det finns dolda avgifter. Nya rutiner kommer
att tas fram i samband med revidering av riktlinje för avgiftsfri skola. Punkten "Avgifter" är
även gul i kapitel "Grundskolan".
I kapitel "Fritidshemmet" är kontrollpunkten kring det systematiska kvalitetsarbetet gult.
Arbete har påbörjats kring ledning av fritidshem. Även användande av stödverktyget "Kolla
ditt fritidshem" har kommit igång. Uppföljning och arbete med att säkerställa att det
systematiska kvalitetsarbetet fungerar tillfredställande fortgår.
I kapitel "Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan" kommer det kvalitetssäkrande arbetet
med att säkerställa undervisningstid på IM att fortsätta då punkten är gul.
Förbättringsarbetet har resulterat i att ett flertal områden har gått från gult till grönt.
Studiehandledning på modersmål eller skolspråket för nyanlända, tillsyn av fristående
förskolor, att alla beslut har korrekta hänvisningar och att orosanmälningar har gjorts i
tillräcklig utsträckning är några exempel.
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Område

Rutin/kontroll

Frågor

Skollagen 2 kap.
Huvudmän och
ansvarsfördelning

Utbildning och
behörighetskrav

Alla rektorer har
rektorsutbildning eller har
påbörjat rektorsutbildning
Kontroll av lärares behörighet
vid anställning

Elevhälsa

Eleverna har tillgång till
elevhälsa och hälsobesök

Utfall 2020

•
•
•

Uppfyller helt

Utfall 2021

•

Uppfyller helt

+

Patientsäkerhetsberättelse
elevhälsa är upprättad

Skollagen 3 kap.
Barns och elevers
utveckling mot
målen

Registerkontroll
av personal

Registerutdrag har lämnats in
vid anställningar

Lokaler och
utrustning och
tillgång till
skolbibliotek

Eleverna har tillgång till
skolbibliotek

Studie- och
yrkesvägledning

Eleverna har tillgång till SYV

Stöd i form av
extra
anpassningar

Anpassningar görs till barn och
elever i behov av stöd

Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogram för berörda
elever finns, beslut av rektor

Särskild
undervisningsgrupp

Beslut som avser särskild
undervisningsgrupp finns för
berörda elever

Anpassad
studiegång

Beslut som avser anpassad
studiegång finns för berörda
elever

Uppfyller helt

•
•
•

+

Uppfyller
helt
+

Uppfyller
helt
+

Uppfyller
helt

•
•
•
•

+

Uppfyller
delvis
+

Uppfyller
delvis
+

Uppfyller
helt
Uppfyller
delvis

+

Åtgärder

Uppfyller helt

+

Uppfyller helt

t
......

Uppfyller helt

+

Uppfyller helt

•
•
•
•

Kommentar 2021

ALE

Uppfyller helt

•
•
•
•
•
•

Uppfyller
helt
Uppfyller
helt

Uppfyller
helt
Uppfyller
helt

Kompetensutvecklings-insatser
har genomförts

Uppfyller
helt

Kompetensutvecklings-insatser
har genomförts

Kompetensutveckling/fortbildning/stöd
Kompetensutveckling/fortbildning/stöd

Uppfyller
helt

•

Uppfyller
delvis

Beslut finns men med varierande
kvalitet och utformning. Arbete
pågår kring likvärdighet.

0 Implementera
handlingsplan
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Skollagen 4 kap.
Kvalitet och
inflytande

Skollagen 5 kap.
Trygghet och
studiero

Mottagande och
undervisning av
nyanlända och
vissa andra elever

En individuell studieplan finns
upprättad inom 2 månader för
nyanlända

Garanti för tidiga
insatser i
förskoleklass och
lågstadiet

Nationellt
kartläggningsmaterial/bedömnin
gsstöd används för att bedöma
elevers kunskaper och vidare
behov av extra anpassningar.

Rutiner för
klagomål

Tydliga rutiner och information
om synpunkter och
klagomålshantering finns

Vårdnadshavares
inflytande över
utbildningen

Forum för samråd finns

Ordningsregler

Ordningsregler finns på varje
grundskolenhet

Utbildningen ska
utformas på ett
sådant sätt att alla

Frågor gällande trygghet och
studiero är en del av skolornas
systematiska kvalitetsarbete

Det finns tillgång till
studiehandledning på
modersmålet eller skolspråket
för nyanländ

•

Uppfyller
helt

•

•
•
•

Uppfyller
delvis

Uppfyller
helt

+

•

....,,

Uppfyller
helt

T

ALE

Nyanlända elever får
studiehandledning på
modersmålet. I enstaka fall kan
det vara svårt att hitta
studiehandledare i aktuellt språk.

Implementera
handlingsplan

Rutiner behöver utvecklas
avseende bemötande, utredning
och dokumentation av klagomål.
Översyn visar också behov av
systemstöd och
utbildningsinsatser för att
klagomålshantering ska bli en del
av SKA-arbetet på alla nivåer. I
samband med utvärdering och
test av system för anmälan,
utredning och uppföljning av
kränkningar så har fördelar med
att kunna arbeta med klagomål
och kränkningar i ett och samma
system identifierats. Ett system
med både kränkningar och
klagomål har testats och kommer
att bli implementerat under 2021.

0 Arbetsgrupp finns för
implementering av nytt
system. I samband med
implementering tar
gruppen tillsammans med
verksamheterna fram
rutiner samt tillser
utbildningsbehov.

Uppfyller
helt

•

Uppfyller
delvis

•

+

+

Uppfyller
helt

•

Uppfyller
delvis

•
•
•

Uppfyller
helt

+

Covid-19 pandemin har gjort att
organisationen använt digitala
verktyg för samtal.

Uppfyller
helt

+

Uppfyller
helt
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elever tillförsäkras
en skolmiljö som
präglas av
trygghet och
studiero.
Skollagen 6 kap.
Åtgärder mot
kränkande
behandling

Skollagen 7 kap.
Skolplikt och rätt till

Åtgärder mot
kränkande
behandling

Deltagande i
utbildning

ALE

t
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Finns planer mot kränkande
behandling med åtgärder för
kommande året

•

Anmälan, utredning och
åtgärder mot kränkande
behandling görs

•

Om elev uteblir underrättas
vårdnadshavare samma dag

Uppfyller
helt

Uppfyller
delvis

•

Uppfyller
delvis

Uppfyller
delvis

Planer för kränkande behandling
finns på förskola, grundskola,
grundsärskola, gymnasium och
Komvux
I arbetet med planerna har det
identifierats skillnader i utformning
vilket ligger till grund för
kommande revidering. Under VT2021 har en gemensam mall för
samtliga skolformer tagits fram.

0 Åtgärder för förskolan:
Reviderat
dokumentationsmaterial
introduceras hösten 2021.
Genomgång och stöd i
rektorsgrupp hösten 2021.

•

Uppfyller
delvis

Under vårterminen 2021 har det
saknats systemstöd då det inte
fungerat med att använda
kommunens
tillbudsrapporteringssystem.
Anmälningar har under perioden
gjorts på blankett. En ny rutin togs
fram i samband med införandet av
blanketten. Det kan konstateras
att avsaknaden av ett systemstöd
har resulterat i att antalet
anmälningar minskat.
Ett system för att uppfylla
skyldigheten att anmäla, utreda
och vidta åtgärder mot
kränkningar har testats och
kommer att bli implementerat
under 2021. En ny rutin kommer
att arbetas fram tillsammans med
verksamheterna i samband med
implementeringen.

0 Utforma och
implementera gemensam
rutin. informationsinsatser
ska genomföras för att
säkerställa en enhetlig
kunskapsbaserad
utredningsmetodik och
handläggning.

•

Uppfyller
delvis

Rutin och system för finns för
detta men används inte

0 Implementering av
närvarorutiner

+

•

+

+
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utbildning

tillfredsställande.
Elever med lång och oroande
frånvaro över 20% har en aktuell
handlingsplan och vid behov
hålls SIP-möte

♦ Uppfyller

Vid upprepad frånvaro görs
utredning och rektor rapporterar
till huvudman

♦ Uppfyller

Huvudman underrättas när
elever från annan kommun har
betydande frånvaro

Skollagen 8 kap.
Förskolan

Skollagen 9 kap.
Förskoleklassen

Skolplikt

Skolpliktsbevakning genomförs
kontinuerligt

Modersmål

Förskolan ska medverka till att
barn med annat modersmål än
svenska får möjlighet att
utveckla både det svenska
språket och sitt modersmål

Fortlöpande
samtal och
utvecklings-samtal

Alla vårdnadshavare har
erbjudits och haft
utvecklingssamtal

Särskilt stöd

Stöd till barn i behov av särskilt
stöd

Erbjudande av
plats/placering vid
enhet

Barn erbjuds plats inom fyra
månader ifrån
ansökan/anmälan.

Placering vid en
skolenhet

Avsteg från vårdnadshavares
vilja vid placering skolenhet?
Delegationsbeslut med
hänvisning finns vid avsteg

♦ Uppfyller

delvis

delvis

+

•
•

•

Uppfyller
helt

delvis
+

Uppfyller
helt

♦ Uppfyller

delvis

+

Uppfyller
helt

•
•
•
•
•
•
•

Frågan har ändrats. Anledningen
till ändring är att socialtjänsten
beslutar om insats utifrån gällande
lagstiftning. Punkten har tidigare
varit utvecklingsområde.

0

Implementera
närvarorutiner

ALE

•

....,,

Rutin har implementerats.

Nya rutiner har tagits fram och
håller på att implementeras

Uppfyller
helt

+

Uppfyller
helt

•

+

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

+

Föräldramöten har genomförs
kontinuerligt. Forum för
delaktighet finns i olika former och
har anpassats utifrån covid-19
pandemin.

Uppfyller
helt

+

Uppfyller
helt

•
•

+

Uppfyller
helt
Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

+

Uppfyller
helt
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Modersmålsundervisning

Förskoleklassen ska medverka
till att utveckla modersmål
gällande elever med annan
språklig bakgrund.

Skolskjuts

Alla som har rätt till skolskjuts
får, beslut är korrekta enligt
regelverk

♦ Uppfyller

delvis

•

+

Uppfyller
helt

Språkutvecklande arbete pågår
med stöd av enheten för
flerspråkighet.

0

Kompetensutveckl
ande arbete pågår

~::;,

•

Uppfyller
helt

+

Avgifter
Utbildningen är kostnadsfri

♦ Uppfyller

+

delvis

Skollagen 10 kap.
Grundskolan

Placering vid en
skolenhet

Avsteg från vårdnadshavares
vilja vid placering skolenhet?
Delegationsbeslut med
hänvisning finns vid avsteg

Skolskjuts

Alla som har rätt till skolskjuts
får, beslut är korrekta enligt
regelverk

Utvecklingssamtal
och individuell
utvecklingsplan

Alla vårdnadshavare har
erbjudits utvecklingssamtal

Modersmålsundervisning

Elever har tillgång till
modersmålsundrvisning

Praktisk
arbetslivs-

Minst 10 dagars prao anordnas
för alla elever från och med

•
•
•
•
•
•

delvis

+

Uppfyller
helt

•
•
•
•
•

Punkten har ändrats. Tidigare
punkt var om betyg för
förskoleklass och frågan handlade
om utbildningen var kostnadsfri.
Då punkten felaktigt stod som
betyg vilket inte förekommer för
förskoleklass så har punkten
ändrats till Avgifter.
Kartläggning i samband med
revidering har visat att det
förekommer dolda avgifter i vissa
verksamheter.

0 Arbetsgrupp tar fram
ett förslag på reviderad
riktlinje och rutin för detta
område. Beslutas under
2021 och implementeras
sedan därefter.

Uppfyller
helt

+

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

+

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

+

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

+

Uppfyller
helt
Uppfyller
helt

♦ Uppfyller

Covid-19 pandemin har gjort att
organisationen använt digitala
verktyg för utvecklingssamtal.

Uppfyller
helt

+

♦ Uppfyller

delvis

Covid-19 pandemin har lett till att
PRAO inte genomförts. Alternativa
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orientering

årskurs 8

Lovskola

Lovskola anordnas efter årskurs
8 för elever som riskerar att inte
nå kunskpapskraven

Undervisningstid

Säkerställande av
hemundervisning vid behov
(exempelvis sjukdom)
Timplan och läsårs-tider följs på
alla enheter
Utbildningen är kostnadsfri

Skollagen 11 kap.
Grundsärskolan

Skolskjuts

Alla som har rätt till skolskjuts
får, beslut är korrekta enligt
regelverk

Modersmålsundervisning

Elever har tillgång till
modersmålsundrvisning

Placering vid en
skolenhet

Avsteg från vårdnadshavares
vilja vid placering skolenhet?
Delegationsbeslut med
hänvisning finns vid avsteg

Intyg och
studieomdöme

Elever har fått betyg när
vårdnadshavare begärt det
Eleverna har fått intyg om
utbildningen efter avslutad

•
•
•

+

Uppfyller
helt
+

Uppfyller
helt

+

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

+

Uppfyller
delvis

•
•
•
•
•
•

•

Uppfyller
delvis

+

Uppfyller
helt

•
•
•
•
•
•

Punkten har ändrats. Tidigare
punkt var om betyg för
förskoleklass och frågan handlade
om utbildningen var kostnadsfri.
Då punkten felaktigt stod som
betyg vilket inte förekommer för
förskoleklass så har punkten
ändrats till Avgifter.
Kartläggning i samband med
revidering har visat att det
förekommer dolda avgifter i vissa
verksamheter.

0 Arbetsgrupp revidera
riktlinjer och ta fram nya
rutiner för avgiftsfri skola.

Uppfyller
helt

+

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

+

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

+

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

+

Uppfyller
helt
Uppfyller
helt

~::;,

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

•

•
•
•

arbetssätt kring digital PRAO har
gjorts.

Uppfyller
helt

+

Uppfyller
helt
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grundsärskola
Mottagande i
grundsärskolan

Säkerställa varje år att det finns
utredningar och beslut för
mottagande i särskolan

Skollagen 14 kap.
Fritidshemmet

Säkerhetsställa
systematiskt
kvalitetsarbete

Varje skolenhet har ett
fungerande systematiskt
kvalitetsarbete rörande
fritidshemmet.

Skollagen 15 kap.
Allmänna
bestämmelser om
gymnasieskolan

Undervisning

Se till att vi kan erbjuda
undervisning i alla ämnen
eleven har rätt till

Modersmålsunder
visning

Elever har tillgång till
modersmålsundrvisning

Kommunala
aktivitetsansvaret

Löpande kontroll gällande
ungdomars sysselsättning
Säkerställa undervisningstid på
IM

Skollagen 18 kap.
Allmänna
bestämmelser om
gymnasiesärskolan

Utredningar

Säkerställa varje år att det finns
utredningar och beslut för
mottagande i
gymnasiesärskolan

Skollagen 20 kap.
Kommunal
vuxenutbildning

Studie och
yrkesvägledning

Eleverna erbjuds studie- och
yrkesvägledning

Skollagen 26 kap.
Tillsyn, statlig
kvalitetsgranskning
och nationell
uppföljning och
utvärdering

Tillsyn

Tillsyn av fristående förskolor
sker regelbundet

+

•

Uppfyller
helt

Uppfyller
delvis

•
•

+

+

Uppfyller
helt

♦

Uppfyller
delvis

•
•
•

Arbetat aktivt kring ledning av
fritidshem. Börjat jobba med
stödverktyget "kolla ditt fritids".
Framsteg har gjorts under året
gällande SKA- arbetet och
behöver fortsätta framöver.

0 Säkerhetsställa att
SKA är fungerande på
samtliga enheter.

Fortsatt arbete krävs.

0 Kvalitetssäkrande
arbete planeras av
huvudman.

Uppfyller
helt

+

Uppfyller
helt

Uppfyller
helt

+

Uppfyller
helt

♦ Uppfyller

+

delvis

♦ Uppfyller

delvis

+

•
•
•

Uppfyller
helt

+

Uppfyller
helt

♦ Uppfyller
delvis

+

Uppfyller
helt

Riktlinje för tillsynsarbetet har
antagits. Arbetsprocess och
tidsplan har tagits fram.
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Skollagen 28 kap.
Överklagande

Skollagen 29 kap.
Övriga
bestämmelser

Hänvisningar
Alla beslut har korrekta
hänvisningar vad gäller
överklagande

Samverkan och
anmälan till
socialnämnden

•

♦ Uppfyller

Uppfyller
helt

delvis

+

Handläggning, hänvisning till
förvaltningslagen

Uppfyller
delvis

Har orosanmälningar gjorts i
tillräcklig utsträckning?

♦ Uppfyller

Säkerställa kommunala
aktivitetsansvaret

♦ Uppfyller

Anställda har skrivit på
sekretessavtal

•

+

delvis

+

delvis

Uppfyller
helt

+

•
•
♦

Utbildning kring beslut och
genomgång av beslutsmallar
utifrån lagen samt utifrån
mottagarperspektivet.

Uppfyller
helt

Vikten av att orosanmälningar
görs kommuniceras regelbundet
med rektorer och personal i olika
forum. Centrala elevhälsan har
informerat i verksamheterna om
när, hur och varför anmälan bör
göras,

Uppfyller
delvis

Kommunala aktivitetsansvaret har
varit fokusområde under 2021.
Tjänst har ökat från en deltid till en
heltid. Nya arbetsformer och
nätverk har initierats och startat.

•

•

...,,

Utbildning kring beslut och
genomgång av beslutsmallar
utifrån lagen samt utifrån
mottagarperspektivet.
Genomgång av
besvärshänvisningar har gjorts.
Nya mallar har också tagits fram.

Uppfyller
helt

ALE

0

Utvecklingsarbete pågår

Uppfyller
helt
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Utbildningsnämnden

Utredning kring eventuell samordning av Ale gymnasium och
Komvux
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en plan för
genomförande av en samordnad utbildningsverksamhet för Ale gymnasium och Komvux Ale.
Sammanfattning
Skolenheterna Ale gymnasium samt Komvux i Ale bedriver undervisning på grund- och
gymnasienivå för ungdomar och vuxna. Verksamheterna utgör relativt små skolenheter och är
lokaliserade på olika orter. Sektorn har genomfört en utredning om eventuell samordning
utifrån tre perspektiv: nuvarande arbete, framtida utmaningar samt medborgare och brukares
behov.
Utredningen visar att en samordning av Ale gymnasium och Komvux i Ale möjliggör:
- att de två skolformerna får gemensam kompetens i utbildningsprocesserna
- ett utökat utbud av kurser, ämnen och utbildning för eleverna
- gemensamt administrativt stöd
- att utrustning och lokaler kan samutnyttjas
- att kommunalt aktivitetsansvar, KAA, och projekt InVux får en tydligare förankring i
verksamheten
- närhet mellan olika stödfunktioner i Ale kommuns utbildning och socialtjänst
Resultatet av utredningen visar att en samordning av Ale Gymnasium och Komvux i Ale
skulle kunna genomföras som ett utbildningscentrum som ger en mer effektiv
utbildningsorganisation och ge vinster för målgruppen. En verksamhet under samma tak för
ungdomar och vuxna förväntas bredda utbudet av utbildningar för målgruppernas behov samt
ge ett förbättrat stöd till unga vuxna som riskerar att hamna i utanförskap.

Åsa Ericson

Helene Petersson

Sektorchef

Verksamhetschef utbildning

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-19
Rapport Utredning för eventuell samordning av verksamheterna Ale gymnasium och Komvux
i Ale
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Verksamhetschef utbildning
Ärendet
Verksamhetschef utbildning har fått i uppdrag av sektorchef att utreda möjligheterna till
samordning av verksamheterna Ale gymnasium och Komvux i Ale.
Uppdraget innebär att kartlägga och beskriva utvecklingsmöjligheterna utifrån de tre
perspektiven kopplat till nuvarande arbete, framtida utmaningar samt medborgare och
brukares behov.
Ekonomisk bedömning
Utredningen visar att en samordning av Ale gymnasium och Komvux i Ale kan leda till en
mer effektiv utbildningsorganisation för ungdomar och vuxna. Genom att de två
verksamheternas kompetenser samordnas kan fler elever få tillgång till rätt kompetens utan att
den behöver köpas in utifrån eller stå outnyttjad. En samordning kan leda till ett större
utbildningsutbud lokalt i Ale. Finansieringen bedöms rymmas inom sektorns budgetramar
genom att finansiering av köpta utbildningsplatser (IMY) överflyttas till lokala
utbildningsplatser i kommunens regi.
En annan ekonomisk aspekt är framtida lokalhyra. En lokal för samlad verksamhet kan
innebära en ökad hyreskostnad mot vad Ale gymnasium och Komvux tillsammans har idag.
Med en samlad verksamhet som utnyttjar lokalerna maximalt samt en närhet till
kommunikation som gör utbildningen attraktiv finns det också vinster. Den totala
bedömningen går inte att göra i nuläget.
Invånarperspektiv
Utredningen visar att Ale kommuns invånare genom en samordning av de två verksamheterna
kan erbjudas ett ökat utbildningsutbud i sin hemkommun. Eleverna får även möjlighet till
närhet mellan olika stödfunktioner i Ale, det vill säga utbildning, socialtjänst och/eller annat
som kan vara aktuellt. Det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, och projekt InVux riktar sig
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till boende i Ale kommun mellan 16 – 24 år. Ungdomar som av någon anledning inte
fortsätter sin utbildning kan fångas upp och mer skyndsamt erbjudas anpassade studier inom
KAA, och InVux.
Sektorn har beaktat barnrättsperspektivet. En samordning möjliggör att elever som idag inte
är behöriga till gymnasiet får en kortare väg in i utbildning.

Hållbarhetsperspektivet
En samordning ger ökad hållbarheten för invånarna både socialt och ekonomiskt så som att
ungdomar inom KAA erbjuds utbildningar, som leder till ökad förmåga till egen försörjning.
Lagstiftning och kommunala styrdokument
Skollagen kap 15, 16, 17, 25 och 29. (SFS 2010:800).
Förordning om vuxenutbildning kap 3 och 20 (SFS 2011:1108)
Remissyttrande
I genomförandet av utredningen har sektor socialtjänst, sektor kultur- och fritid och
Arbetsförmedlingen bidragit via nätverken InVux, AMFE och Gula Villan.
Utredningen har samverkats med de fackliga organisationerna 2021-06-15.
Beslutets genomförande
Sektorn tar fram ett förslag på genomförandeplan för ett utbildningscentrum för ungdomar
och vuxna över 16 år.
Förvaltningens bedömning
Resultatet av sektorns utredning visar att en samordning av Ale Gymnasium och Komvux i
Ale kan ge vinster för målgruppen. Ett utbildningscentrum med en verksamhet under samma
tak för ungdomar och vuxna förväntas bredda utbudet av utbildningar för målgruppernas
behov samt ge ett förbättrat stöd till unga vuxna som riskerar att hamna i utanförskap.
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Utbildningsnämnden

Kartläggning av fritidshemmen läsår 2020/2021
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen med särskild prioritering av följande
insats/er inför Budget och verksamhetsplanen 2022
Sammanfattning
I ”Verksamhetsplan och budget 2021” framgår att utbildningsnämnden ska ta del av en
fördjupad kartläggning av fritidshemmets förutsättningar och ta ställning till fortsatta
inriktningar.
Resultatet av sektorns kartläggning av fritidshemsverksamheten är också en del i nämndens
arbete gällande att skapa lika möjligheter till framgångsrikt lärande för alla elever.
Kartläggningen innefattar områdena personal, lärmiljö, elever i behov av stöd samt
systematiskt kvalitetsarbete. Perspektiven likvärdighet och lika kvalitet har varit
utgångspunkterna för kartläggningen.
Sektorn har även i samband med kartläggningen tagit fram ett antal förslag till åtgärder
kopplat till resultatet av kartläggningen för nämnden att ta ställning till för fortsatt riktning av
utvecklingsarbetet.
Personal

Kartläggningen av området personal visar på att fritidsverksamheten har stora utmaningar
som kopplade till behörighet, fördelning av kompetens samt personaltäthet. De legitimerade
lärarna är inte jämnt fördelade på fritidshemmen. Under läsåret har Sektor Utbildning
genomfört en undersökning bland medarbetarna på fritidshemmet för att få en bra nulägesbild
gällande kompetens, erfarenhet, studiebakgrund och önskan att studera vidare.
Personaltätheten i Ale har försämrats över tid och är 28 elever per heltidstjänst vilket är lägre
än både riket och Västra Götaland.
Lärmiljö

Resultatet av kartläggningen visar att eleverna på fritidshemmet generellt möter en lärmiljö
som är medverkande till den pedagogiska kvalitén samt hjälper till att leva upp till
läroplanens intentioner. På många enheter finns det emellertid utmaningar då lokalerna inte
alltid är dimensionerade eller tillräckligt anpassade utifrån verksamhetens behov.
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Elever i behov av stöd

Som med riket i stort visar kartläggningen att även Ale kommuns fritidshem har problematik
kopplat till arbetet med extra anpassningar och särskilda insatser. Extra anpassningar och
särskilda stödinsatser behöver utgöra en helhet för elevens vistelsetid såväl i skolan som i
fritidshemmet. Då stödbehoven kan skilja sig åt beroende på verksamhet så krävs en bättre
samverkan mellan skolan och fritidshemmet för att tillskapa denna helhet.
Kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet lyfts på nationell nivå som oerhört väsentligt för att kunna
utveckla utbildningen inom fritidshemmet och det är också det vanligaste området som
Skolinspektionen riktar kritik mot i sina inspektioner. I det pedagogiska bokslutet för
grundskolan 2019/2020 framgår det att målet är att fritidshemmen ska bli en tydligare del av
skolornas systematiska kvalitetsarbete och där fritidshemmet blir en än viktigare faktor för
elevernas måluppfyllelse. Likaså ska rektors pedagogiska ledarskap vara en viktig del även
för ledning av fritidshemmet.
Förslag nya åtgärder och fortsatt inriktning

Förslag på åtgärder och inriktning återfinns i redovisning av kartläggningen.

Åsa Ericson

Ulla-Stina Millton

Sektorchef

Verksamhetschef Skola

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-20
Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Sektorchef utbildning

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

3(12)

ALE

t

~

Ärendet
Resultatet av kartläggningen

I ”Verksamhetsplan och budget 2021”, fastställd 2020-12-02 utbildningsnämndens beslut
§134, framgår att utbildningsnämnden ska ta del av en fördjupad kartläggning av
fritidshemmets förutsättningar och ta ställning till fortsatta inriktningar. Resultatet av
kartläggningen ska även utgöra en del i nämndens arbete för 2021 gällande att skapa lika
möjligheter till framgångsrikt lärande för alla elever.
I juni 2020 blev den statliga utredningen ”Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och
pedagogisk omsorg” (SOU 2020:34) klar, vars uppdrag var att lämna förslag som syftar till att
stärka kvaliteten och likvärdigheten i fritidshemmet och pedagogisk omsorg. De utpekade
utvecklingsområdena och de förslag som läggs fram i utredningen på nationell nivå har varit
en viktig utgångspunkt i kartläggningen av Ale kommuns fritidshemsverksamhet.
Kartläggningen av fritidshemmet färdigställdes under läsåret 2020/21 och innefattar fyra olika
områden personal, lärmiljöer, elever i behov av stöd och kvalitetsarbete De fyra olika
områdena är framför allt kartlagda utifrån perspektiven likvärdighet och kvalitet.
Personal

På riksnivå råder det brist på utbildade lärare inom fritidshemmet och Ale kommun är inget
undantag från detta, som kan skapa utmaningar i fritidshemsverksamheten på många olika vis.
Vid en jämförelse med riket i stort och med närliggande kommuner sett till andel personal med
pedagogisk högskoleexamen, under perioden 2016-2019, så är bristen än större i Ale kommun
och trenden är nedåtgående, vilket grafen nedan illustrerar.
andel (%) heltidstjänster med ped. högskoleexamen.
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Från den 1 juli 2019 finns det krav på behörighet och legitimation för att bedriva och ansvara
för undervisningen på fritidshemmen vilket medförde att jämförelsen av behörig personal från
år 2020 bygger på om medarbetarna har lärarlegitimation mot fritidshemmet eller ej.
Nedanstående graf illustrerar hur fördelningen ser ut i behörighet räknat till antalet
heltidstjänster på Ales fritidshem. I stapeln annan pedagogisk personal ingår exempelvis
fritidsledare, pedagogisk resurs och barnskötare.
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45,5

50
40
30
20

10,9

~■

10
0

2 ,7

Fritidspedagog
■

Annan pedagogisk
personal

ej legitimation

■ leg

lärare fritidshem
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Statistik för oktober 2020 visar att det finns 21 medarbetare på fritidshem som har
legitimation som lärare i fritidshem, omräknat till heltidstjänster på fritidshemmet är
cirka 11 tjänster. Det finns ytterligare åtta personer på fritidshem som har legitimation som
lärare i förskoleklass, omräknat till heltidstjänster är 2,7 tjänster.
I Ales kommunala fritidshem är antal elever per legitimerad lärare i fritidshem 84,5 jämfört
med 62,8 i riket. För att nå rikets nivå behövs ytterligare sju personer som är legitimerade,
detta jämförelsemått är dock problematiskt eftersom personerna kan ha olika fördelning
mellan skola och fritidshem. Måttet antal elever per legitimerad lärare i fritidshem visar 130
elever per legitimerad lärare i fritidshem och förskoleklass omräknad till heltidstjänst,
motsvarande jämförelse för riket saknas.
De legitimerade lärarna är inte jämnt fördelade på fritidshemmen. Tre av fritidsenheterna i
Ale saknade i juni 2021 helt personal med legitimation, och ytterligare tre enheter har en
övervägande del av personal utan legitimation. Det innebär att av de 1775 barn som var
inskrivna på fritidshem i oktober 2020 saknade 350 barn helt tillgång till legitimerad personal.
Ytterligare 875 barn var på fritidsenheter med övervägande personal utan legitimation.
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Nedanstående graf illustrerar antalet barn per heltidstjänst i Ale kommuns fritidshem i
förhållande till landet i stort, Västra Götaland och andra pendlingskommuner i närhet till
storstad. I Ale kommun har vi en personaltäthet i snitt på 28 barn per heltidstjänst, vilket är
lägre personaltäthet än de jämförda kommunerna och riket i stort. Det kan skilja sig mellan
enheter. Statistiken mellan kommuner behöver emellertid inte vara helt jämförbara då vissa
kommuner inte redovisar uppgifter om antalet barn som deltar i verksamheten mellan 10-12
år, då dessa istället kan vara inskrivna i så kallad öppen fritidsverksamhet. Om nyckeltalet
istället jämförs med det totala antalet personer som jobbar i fritidshemmet så hamnar Ale på
12 barn per anställd vilket är ungefär lika många som riket i stort.
Vid en jämförelse mellan antalet registrerade scheman för varje barn och den faktiska
närvaron, under perioden sep-20 till feb-21, är det en relativt stor diskrepans med färre barn
inskrivna än som har ett registrerat schema. Den lägre närvaron på fritidshemmet under
perioden kan till stora delar tillskrivas den pågående pandemin.
Antal barn per he ltidstjänst
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För att få en bättre nulägesbild av kompetensläget bland personalen på fritidshemmet i Ale
kommun fick samtliga tillsvidareanställda medarbetare möjlighet, under höstterminen 2020,
att svara på en enkät som rörde frågor om kompetens, erfarenhet, utbildningsbakgrund samt
intresse av att studera vidare. Av de medarbetare som svarade på enkäten uppgav ungefär
hälften svaret ja eller kanske på frågan ifall de ville studera vidare till lärare inom fritidshem
alternativt barnskötarutbildning inriktning fritidshem. Resultatet visade att 27 medarbetare
eventuellt önskade att studera till lärare inriktning fritidshem och 16 medarbetare till
barnskötarutbildning inriktning fritidshem.
På frågan om hur länge medarbetarna har jobbat i fritidsverksamhet, inkluderat arbete hos
andra huvudmän, uppger 37% 7 år eller mer, 27% 4-6 år och 29% 0-3 år. Dessa procentsiffror
stämmer också ganska väl med de antal år som de har varit verksamma inom
fritidsverksamhet i Ale kommun. Den ackumulerade yrkeserfarenheten kopplat till
fritidsverksamhet är således till största del inarbetad i Ale kommun.
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Lärmiljöer

I SOU 2020:34 framgår att faktorer som har betydelse för lärmiljön i fritidshemmet är bland
annat elevgruppernas storlek, personaltäthet, personalens kompetens och hur lokalerna ser ut
och används. Enligt 14 kap. 9 § skollagen (2010:800) ska huvudmannen se till att
elevgrupperna i fritidshemmet har en lämplig sammansättning och storlek och att eleverna
även i övrigt erbjuds en god miljö.
Under vårterminen 2021 genomförde Sektor Utbildning en kartläggning av lärmiljöerna på
kommunens fritidshem. I denna kartläggning ingick lokaler, utomhusmiljö, kvm/elev,
personal/elev, antal barn/avdelning samt schemalagd tid kontra faktisk vistelsetid på
fritidshemmen. Kartläggningen genomfördes genom skriftliga frågor till personal inom
fritidshemmet samt till verkssamhetssamordnare/skolledning gällande bland annat lokalers
funktionalitet och om pedagogisk kvalitet kopplad till lärmiljöer. Frågorna har sedan
kompletterats med dialoger med rektorerna.
Generellt visar resultatet att de flesta fritidshemmen har en lärmiljö, inomhus och utomhus,
som är medverkande till den pedagogiska kvaliteten. Många enheter har närhet till
natur/idrottsplatser samt att de har tillgång till exempelvis bibliotek, idrottshall,
hemkunskapssal, aula, och så vidare. Detta sammantaget utökar möjligheterna att leva upp till
läroplanens intentioner. Många fritidshem anser dock att deras lokaler inte är dimensionerade
eller tillräckligt anpassade utifrån verksamhetens behov. Vanligt förekommande beskrivningar
är att de har många och små lokaler, lokaler som är geografiskt utspridda samt lokaler som
mer är utformade utifrån skolans behov.
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Kvadratmeter per antal inskrivna elever oktober 2020 sorterat efter respektive skola.
Källa Ales verksamhetsstatistik

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

7(12)

ALE

t

~

Fem skolor uppger att möjligheten till överblickbarhet, tillsammans med personaltäthet,
påverkas av att de har relativt små och utspridda lokaler. Inga fritidshem anses som
otrygga/osäkra men det finns enhetsspecifika problem på en del skolor som behöver åtgärdas
gällande ventilation, underhåll, bullernivå, etcetera. Tre fritidshem får anses som ”trånga”
med mellan 2,5 - 3,5 kvm/elev, beräknat på fritidslokalerna.
Under avsnittet ”Personal” beskrivs det att det under läsåret 2020/2021 varit en relativ stor
diskrepans gällande antalet registrerade scheman och den faktiska närvaron för eleverna,
vilket påverkar på så vis att det varit färre elever i fritidsverksamheten än vad ovanstående
uträkning om kvm per elev visar. Det är emellertid svårt att dra för långtgående slutsatser av
detta då vi under läsåret har befunnit oss i en pandemi. I dialog med rektorerna har det
framkommit att Sektor Utbildning bör fortsätta att följa upp och tillhandahålla statistik
kopplat till den faktiska närvaron då det kan skapa ett bra underlag för skolorna att jobba med
gällande tjänstefördelning, schemaläggning och organisation.
Resultatet av kartläggningen visar att de allra flesta fritidshemmen delar lokaler med skolans
verksamhet vilket kan påverka möjligheterna att utforma och ändra i lokalerna efter
fritidshemmens behov. Samverkan med skolan är en viktig faktor i hur lokaler och
verksamhet används och bedrivs. De flesta fritidshem och avdelningar kan erbjuda något
rum, eller utrymme, som är tänkt att kunna ge rekreationsmöjligheter till eleverna. Det som i
kartläggningen kan beskrivas generellt gällande att lokalerna inte bedöms som
ändamålsenliga hänger till stora samman med att lokalerna delas med skolan, vilket försvårar
planering, möblering, möjlighet att ändra, materialanvändning, möjlighet att spara elevers
arbeten/material osv. Andra generella svar hänger samman trygghet/säkerhet/hälsa eller
överblickbarhet.
Utifrån GR-enkätens resultat kopplat till detta svarade 79% av eleverna år 2020 i åk1-3 att de
har någon lokal, eller något rum, dit de kan gå för att få lugn och ro. Det skiljer mellan
fritidshemmen i vilken grad organisationen och utformningen av lärmiljön utgår ifrån
elevperspektivet.
Elever i behov av stöd

I SOU 2020:34 framgår att många skolor i landet har svårt att leva upp till extra anpassningar
och särskilt stöd för eleverna under deras vistelsetid på fritidshemmet. I utredningen lyfts
många anledningar fram som är kopplade till fritidshemmens organisation, kompetens bland
personal samt samverkan med skolan som anledningar till att arbetet med elever i behov av
stöd brister. Utredningen föreslår också två lagändringar i skollagen (2010:800) kap 3 som
syftar till att kunna ge extra anpassningar och särskilt stöd till elever enbart inom ramen för
undervisningen i fritidshemmet.
För att få en mer samlad bild av hur arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd fungerar
på fritidshemmen i Ale kommun skickades under vårterminen 2021 frågor ut till skolornas
specialpedagoger gällande detta område. Specialpedagogerna besvarade frågorna tillsammans
med rektor och personal på fritidshemmen.
Resultatet av frågorna visade att många av de problem som är kopplade till extra anpassningar
och särskilt stöd på nationell nivå även återfinns bland fritidshemmen i Ale kommun. Det
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beskrivs vissa svårigheter gällande möjligheten att leva upp till de extra anpassningar och
särskilt stöd som eleverna har under skoltid. Exempel på sådana svårigheter eller hinder är när
det saknas ordinarie bemanning på fritidshemmen, när organisationen eller resurserna på
enheterna inte anses tillräckliga, att det finns få utbildade lärare, att fritidshemmen är en friare
verksamhet i förhållande till skolan, att eleverna är tröttare på eftermiddagarna samt att
samverkan med skolan gällande elever i behov av stöd inte alltid är tillräcklig. Enheterna
behöver utveckla samverkan mellan skolan och fritidshemmen gällande elever i behov av
stöd. Det finns emellertid goda exempel på några av skolorna där skolan och fritidshemmen
samverkar i mer organiserade former.
Vid en översyn av extra anpassningar och särskilt stöd avseende elever på fritidshemmen så
visar det sig att det finns behov av att utveckla arbetet med rutiner kring stöd. Utredningar
med dokumenterade stödinsatser måste mer bli en naturlig del i elevhälsoarbetet även för
eleverna på fritidshemmen.
Specialpedagogerna på enheterna har en viktig roll som överbryggande faktor mellan
verksamheterna samt även har en funktion med bra insikt i vilka möjligheter, utmaningar och
hinder som föreligger i respektive verksamhet. Specialpedagogerna är också ett viktigt stöd
för personalen på fritidshemmet gällande arbetet med särskilt stöd och extra anpassningar.
Kvalitetsarbete

Trots det systematiska kvalitetsarbetets stora vikt för att kunna utveckla utbildningen inom
fritidshemmet är kvalitetsarbetet det vanligaste området som Skolinspektionen riktar kritik
mot på nationell nivå. I SOU 2020:34 framgår att såväl skolorna som huvudmännen har svårt
att tillämpa det systematiska kvalitetsarbetet inom fritidshemmet vilket till viss del verkar ha
att göra med fritidshemmets läroplan saknar definierade mål. Utredningens bedömning är, för
att öka likvärdigheten och kvaliteten i fritidshemmet, att huvudmännen måste bli bättre på att
synliggöra för sig själva vad som behöver utvecklas samt att fritidshemmen blir en tydligare
del av skolornas systematiska kvalitetsarbete där fritidshemmet mer blir en viktig faktor för
elevernas måluppfyllelse.
Liknande slutsats har Sektor Utbildning kommit fram till i det pedagogiska bokslutet
2019/2020 där det framgår att målet är att fritidshemmen ska bli en tydligare del av skolornas
systematiska kvalitetsarbete och där fritidshemmet blir en än viktigare faktor för elevernas
måluppfyllelse. Likt vad som framgår i SOU 2020:34 beskrivs också i det pedagogiska
bokslutet att det inte tydligt framgår om fritidshemmen till fullo lever upp till läroplanens
intentioner. Under läsåret 2020/2021 har Sektor.
Under läsåret 2020/2021 har Sektor Utbildning stärkt det kollegiala lärandet kring rektors
pedagogiska ledning av fritidshemmens verksamhet. Utgångspunkten har varit forskaren Ann
Pihlgrens bok – Fritidshemmet (2017).
Den sammanfattande bilden av dessa dialoger är att förståelse och kunskap kring
fritidshemmets roll för hela verksamheten ofta hamnat i skymundan.
Även den roll som fritidshemmet har som egen verksamhetsform. Den praktiska
yrkeskunskapen som fritidsläraren besitter behöver fångas in och tas tillvara.
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Utformningen av verksamheten på fritidshemmet behöver mer ta sin utgångspunkt i hur
eleverna med hjälp av fritidspedagogik kan utveckla sina förmågor så de stärker hela
lärandesituationen. Vidare har det blivit tydligt att skola och fritids måste skapa en likvärdig
syn på hela uppdraget, hela dagen för alla elever. Ales skolor skulle behöva utveckla det
tematiska och ämnesövergripande synsättet och använda all gemensam kunskap kring
lärandets dimensioner. Alltför ofta blir fritidshemmets lärare en slags resurs in i skolan och
inte en jämbördig part i utveckling av undervisning och lärande. Då det i Ales skolor är en
förhållandevis låg behörighetsgrad gällande fritidshemmets personal så blir det en faktor som
utmanar fritidshemmets likvärdiga kvalitet, både som enskild verksamhet och som en
samverkande del av skolan. Dialog har förts med rektorerna för kommunens fritidshem om
vilken typ av stöttning som skulle behövas gällande arbetet med det systematiska
kvalitetsarbetet som även omfattar fritidshemmets verksamhet. I dessa dialoger beslöts att
Sektor Utbildning skulle ta fram ett verktyg för självskattning av fritidshemmens verksamhet.

Förslag åtgärder och fortsatt inriktning
Följande åtgärdsförslag kommer att utredas vidare under hösten. De åtgärder som redan är i
gång bedöms ligga i linje med kartläggningens resultat. Åtgärderna presenteras utan
prioriteringsordning.
Personal
Utbildning

Det kommer att krävas stora insatser ifrån sektor utbildning för att möta de
kompetensförsörjningsutmaningar som fritidshemmen i Ale kommun har och står inför.
Som ett led i att förbättra behörigheten och kompetensen bland personalen inom
fritidshemmet har sektor Utbildning under vårterminen 2021 köpt in utbildningsinsats för att
öka utbildningsnivån upp till barnskötare inom fritidsverksamheten i Ale kommun. Av de som
anmält intresse att utbilda sig vidare återstår ca fyra personal som vill läsa barnskötare
inriktning fritidshem och ca 20 personal som vill läsa till legitimerad lärare fritidshem.
Utbildningsinsatsen beräknas fortsätta under 2022 och några år framåt. För att ytterligare
stärka upp behörigheten skulle Sektorn kunna låta exempelvis fem medarbetare om året läsa
in behörighet till lärare fritidshem
Kostnad: Fem medarbetare per år som läser upp till behörighet legitimerad lärare fritidshem
beräknas kostnaden per person och år bli ca 80 tkr, sammantaget ca 400 tkr. Vikariekostnad
inte medräknad.
Förstärkning av antal och andel lärare fritidshem

Rekrytering påbörjades våren 2021 och kommer fortsätta under hösten 2021 med tydligt
fokus kring att utveckla fritidshemsverksamheten i Ale kommun. Sex tjänster rekryteras in till
en kompetensflotta för att tillsammans med befintlig fritidshemspersonal utveckla och
förstärka fritidshemsverksamheten. Det ska vara tydligt att den nya personalstyrkan är en
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flexibel kraft som kan över tid få nya uppdrag på nya enheter. Dock är kortaste tid för
placering mellan ett och två läsår.
Uppdraget innebär även att vara en del i att stärka upp det så kallade fritidslyftet, som
utvecklingsteamet ansvarar för. Fördelning sker utifrån flera faktorer som lärartäthet samt
socioekonomiska faktorer.
Kostnad: 3 500 tkr för sex nya tjänster
Förslag att åstadkomma en kompetensväxling som innebär att vid nyanställning på fritidshem
endast rekryteras behöriga lärare fritidshem. Vid utökning förändras endast fördelningstalet
mellan behöriga och obehöriga men vid befintligt elevantal genomförs sådan
kompetensväxling med förflyttning av obehörig personal till andra enheter eller andra
uppdrag inom andra verksamheter.
Kostnad: för kompetensväxling där behöriga lärare fritidshem anställs istället för obehöriga
innebär en mellanskillnad av lönekostnader. Räknat på om alla fritidshem skulle anställa upp
100 % behöriga fritidslärare istället för befintlig obehörig personal innebär det cirka 30 heltidstjänster och en kostnad på cirka 17 500 tkr.
Utreda möjligheten att i Ale starta upp öppen fritidsverksamhet ”fritidsklubb” för barn
mellanstadieåldern.

Den öppna fritidsverksamheten ska genom pedagogisk verksamhet komplettera utbildningen i
skolan och erbjuda barnen möjlighet till utveckling och lärande samt en meningsfull fritid och
rekreation. Läroplanen, Lgr 11, gäller inte för öppen fritidsverksamhet men kan vara
vägledande för verksamheten. I en öppen fritidsverksamhet är barnen inte inskrivna.
Familjerna avgör själva när och hur ofta barnen ska delta. Öppen fritidsverksamhet är frivillig
att delta i. Den öppna fritidsverksamheten benämns ibland som en fritidsklubb.
Källa:Skolverket
Avseende skillnad i att bedriva verksamhet avser insatsen främst att kunna sänka
kompetenskraven på 4-6 för att kunna öka behörighetsandelen på F-3. Skulle de befintliga
behöriga på 4-6 istället arbeta på F-3 minskar kostnaden ovan för att anställa upp 100 %
behöriga lärare fritidshem med cirka nio tjänster och 5 200 tkr.
Lärmiljöer
Fysisk pedagogisk lärmiljö

Resultatet av kartläggningen visar att det finns många enhetsspecifika problem gällande
ventilation, underhåll, bullernivå, etc. På flera av fritidshemmen anser personalen att deras
lokaler inte är dimensionerade eller tillräckligt anpassade utifrån verksamhetens behov. Dessa
övergripande, samt enhetsspecifika, problem kopplat till lärmiljön är beskrivna och inlagda i
sektor Utbildnings behovsanalys för lokaler. Det kan exempel innebära att fler väggar sätts
upp för att möjliggöra den läroplansstadgade möjligheten till lugn och rekreation.
Kostnaden för sådana lokalanpassningar kan anges efter översyn av lokalerna.
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Utvidgad pedagogisk inlärningsmiljö

Samarbete med Universeum och Science club startar hösten 2021 där fritidshemmen kommer
att utgöra central målgrupp. Science club är en klubb för naturvetenskap, teknik och
matematik för elever inom fritidshemmets ram.
Syftet med Science Club är att öka och bidra till intresset för naturvetenskap och teknik.
Science Club är en serie av tillfällen under en termin som inleds med en fortbildning för all
personal. Innehåll och genomförande bottnar Lgr11. Science club sker med en variation av
arbetssätt med lustfyllda, praktiska moment där eleverna aktivt undersöker, bygger och
laborerar och inspireras till nya upptäckter. Elevernas egna erfarenheter, intressen och relation
till naturvetenskap och teknik lyfts upp och stereotyper kring vem som kan vara en
“vetenskaplig” person utmanas.
Kostnad: 100 tkr 2022 i form av utökad kostnad av befintligt avtal samt eventuella
kringkostnader som bekostas centralt.
Samarbete med kulturskola och föreningslivet i Ale kommun

Sektorn önskar att utöka samarbetet med kulturskolan där musik och kultur skulle kunna få en
mer central roll i fritidshemmets verksamhet. Lärare från kulturskolan skulle kunna köpas in
på del av tjänst för att under fritidshemstiden samverka med lärarna samt inspirera eleverna
till fler kulturella upplevelser som kopplas till centralt innehåll för fritidshemmet.
Kostnad: Beräknad en heltidstjänst som fördelas utifrån inköpta timmar motsvarande cirka
600 tkr.
Sektorn önskar även att utöka samarbetet med föreningslivet i syfte att stärka och inspirera
eleverna till ökad aktivitet och lärande inom idrotten. Samarbetet fogas samman med centralt
innehåll för fritidshemmet. Ett förslag är att köpa in så kallade
aktivitetspedagoger/idrottsledare som bidrar med sin kompetens och kunskap till
verksamheten.
Även utökade möjligheter för fritidshemmen att göra studiebesök, besöka simhallen kan
planeras.
Kostnad: Beräknad en heltidstjänst som fördelas utifrån inköpta timmar motsvarande cirka
500 tkr. Kostnad för resor och studiebesök cirka 100 tkr.
Elever i behov av stöd
Extra anpassningar/särskilt stöd, personal med särskild kompetens inom det sociala området

Resultatet av kartläggningen visar att många av de problem som är kopplade till extra
anpassningar och särskilt stöd på nationell nivå även återfinns bland fritidshemmen i Ale
kommun, med svårigheter att leva upp till extra anpassningar/särskilt stöd inom verksamheten
och där få anpassningar är kopplade till verksamhetens specifika utmaningar.
Sektorn kommer att se över hur verksamheten kan stärka upp och brygga över de problem
som kan uppstå i skiljelinjen mellan skolans verksamhet och fritidshemmets verksamhet.
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Exempel på åtgärder framåt kan vara att anställa personal med särskild kompetens inom det
sociala området. Dessa kan utgöra en brygga mellan skolverksamhet och fritidsverksamhet.
Det ger bättre möjlighet för befintliga fritidslärare att fokusera på läroplansuppdraget för
verksamheten samt dess planering.
Kostnad: Om fyra tjänster prövas på de mindre lågstadieenheterna motsvarar det en kostnad
på 2 200 tkr
Kvalitetsarbete
Professionellt lärande för rektorer

I dialog med rektorsgruppen har sektor Utbildning därför tagit fram ett självskattningsverktyg
i form av en checklista; kolla ditt fritids, som kommer att vara inkluderat i det pedagogiska
bokslutet 2020/2021. Självskattningen ska ge insikt om vilken grad av måluppfyllelse och
vilka kvaliteter verksamheterna har i förhållande till de nationella styrdokumenten, samt vara
en hjälp i det systematiska kvalitetsarbetet på skol- och huvudmannanivå. Resultatet kommer
att kunna följas över tid. Självskattningen, som kommer att genomföras av varje skolenhet i
Stratsys och utgå ifrån frågeområdena undervisning och lärandet på fritidshemmet,
förutsättningar för lärande och trygghet, samverkan, övergång och omvärld samt styrning och
utveckling av fritidshemmet. Förhoppningen är att självskattningen ska likna det stödmaterial
som Skolverket kommer att ta fram gällande systematiskt kvalitetsarbete på fritidshemmet.
Under läsåret 2020/2021 har sektor Utbildning stärkt det kollegiala lärandet kring rektors
pedagogiska ledning av fritidshemmens verksamhet, i form av regelbundna litteraturdialoger
och inom ramen för professionellt lärande. Dessa dialoger har satt finger på en rad
utvecklingsområden kopplat till styrning av fritidshemmet.
Under läsåret 2021/2022 fortsätter det kollegiala lärande inom rektorsgruppen i samarbete
med styrgruppen för utveckling av fritidshemmet.
Professionellt lärande för fritidspersonal

För att möjliggöra höjd kvalitet av verksamheten krävs förutsättningar för lärare fritidshem att
planera och utvärdera sin verksamhet. Detta gäller både fritidsverksamheten och samverkan
med skolan. Det kan komma att kräva personalförstärkning så att rimlig planeringstid finns
till förfogande.
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Utbildningsnämnden

Pedagogiskt bokslut 2020/2021
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Det pedagogiska bokslutet är läsårets rapport av det systematiska kvalitetsarbetet på enheten
och i verksamheten. Det pedagogiska boksluteten sammanställs för varje verksamhet och
presenteras för utbildningsnämnden. Boksluten i sin helhet bifogas.
De pedagogiska boksluten är uppdelade i följande verksamheter:
· Förskola
· Grundskola, förskoleklass och fritidshem
· Grundsärskola
· Gymnasium
· Kommunal vuxenutbildning
Samtliga bokslut utgår från rubrikerna i läroplanerna. Denna text berör de pedagogiska
boksluten rörande grundskola, förskoleklass och fritidshem.
Efter sektorns analyser och dialoger med respektive skolenhet identifierades
sex utvecklingsområden föregående läsår. Dessa är sex områden som är stora och de kommer
ligga som grund för det fortsätta arbetet över flera läsår.
Dessa områden är:
· Tillitsbaserad styrning och värdeskapande uppföljning
· Likvärdig bedömning och förhöjd bedömningskompetens
· Förbättrad kompensatorisk förmåga
· Språkutvecklande arbetssätt
· Förbättrade strukturer för ökat lärande
· Främjande arbete med studiemotivation
Nedan följer en beskrivning vad som hänt under läsåret 2020/2021.

Åsa Ericson

Jenny Lind

Sektorchef

Verksamhetsutvecklare
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-31
Pedagogiskt bokslut 2020/2021 grundskola, förskoleklass och fritidshem
Ärendet
Läsåret som gått har kantats av pandemin och smittskyddsåtgärder. Trots stora utmaningar har
verksamheten fokuserat på utveckling av vår tillitsbaserade styrning och ökat dialogande.
Grundskolans enheter har arbetat målmedvetet utifrån de utvecklingsområden som sattes i
föregående års pedagogiskt bokslut. Ledningen har tydligare tagit ett ansvar för att stödja
skolornas förmåga i att identifiera rätt utvecklingsområden efter de analyser som gjorts.
Betygsstatistik för våren 2021 visar för Ales skolor en liten minskning av andelen elever som
är behöriga att söka till gymnasieskolans yrkesprogram. Ales meritvärde för åk 9 är i år 223,3
i relation till resultatet nationellt som är 231. Hur pandemin har påverkat resultaten kan ännu
inte fastställas med säkerhet. Nedan följer en redogörelse för verksamhetens resultat och
utvecklingsarbete.
Tillitsbaserad styrning och värdeskapande uppföljning

Under läsåret som gått har det genomförts flera återkommande dialoger kring enheternas
systematiska kvalitetsarbete. Dialoger har skett i samband med nytt läsår, i samband med
mittermins-uppföljningar, i samband med terminsslut och inför läsårsavslut. Denna
systematik av regelbundna dialoger på olika nivåer skapar en ökad förståelse och en
uppåtgående spiral i det systematiska kvalitetsarbetet. Genomgående i dialogerna
framkommer att de utvecklingsområden som togs fram efter förra årets pedagogiska bokslut
har varit i fokus på samtliga enheter.
Enheternas sammanfattningar beskriver ett ökat fokus på undervisningens kvalitet och dess
processer. Arbetet med att höja den generella undervisningskvalitén behöver kopplas och
förankras till skolornas arbete med professionella lärande gemenskaper och synas i skolornas
kvalitetsarbete. Under året har det organiserats för dialog för att möjliggöra att samtliga av
våra medarbetare på alla enheter ska kunna delta i en Professionellt lärande gemenskap,
kallad PLG.
Chefernas ledarskap och ansvarstagande är högt. Ett nära ledarskap i team med
verksamhetscheferna har varit och är en tydlig framgångsfaktor. Olika nivåer hos
pedagogerna avseende att rikta fokus på sin egen utveckling och lärande kan ses i de
pedagogiska boksluten. På de flesta skolenheter finns en utvecklingsorganisation för att på ett
systematiskt sätt arbeta med enhetens prioriterade utvecklingsområde för en ökad
måluppfyllelse. Då flera av rektorerna är nya på sina uppdrag behövs mer tid för att sjösätta
och göra arbetssättet till en naturlig del av skolans arbete.
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Likvärdig bedömning och förhöjd bedömningskompetens

Betygsstatistik för våren 2021 visar för Ales skolor en liten minskning av andelen elever som
är behöriga att söka till gymnasieskolans yrkesprogram. Det är totalt 84,3 % av Ales elever
som är behöriga att söka till ett yrkesprogram, att jämföras mot rikets 85,9 %. Förra årets
siffror låg Ale på 86,3% vilket innebär en minskning med 2% från föregående läsår.
Resultatet kan komma att förbättras då betygen efter sommarens lovskola inte finns med i
ovanstående siffror.
Ales meritvärde för åk 9 är i år 223,3. 2020 låga Ales meritvärde på 227. Rikets
genomsnittliga meritvärde ligger på 231 för både 2020 och 2021.
För åk 8 är det relativt stabila resultat. En minskning i resultat kan läsas i åk 7 i relation mot
föregående år. Dock bör beaktas att denna årskurs kom in med låga meritvärden från åk 6 och
har vid terminsslut 20 sänkt sig ytterligare, men där vi nu kan skönja en vändning och en
ljusare prognos framåt för dem i åk 8. Statistiken visar även en liten ökning av resultaten i åk
6. Gällande resultaten för elever i åk 3 är de fortsatt stabila. De allra flesta elever i åk 1 klarar
kraven i svenska och i matematik.
Generellt behövs alla betyg höjas och fokus läggas på hela måluppfyllelsen. Det finns en risk
att fokus annars hamnar i att höja de lägsta betygsnivåerna. Under läsåret har ett arbete pågått
för att förstå de ökade skillnaderna i flickors resultat kopplat till meritvärde. Detta område
kommer vara fortsatt prioriterat inför kommande läsår. I detta arbete kan förstelärare och
enheternas utvecklingsorganisationer arbeta vidare. Till skolenheternas utvecklingsarbete
behöver elevhälsan knytas hårdare så att ökad måluppfyllelse är allas ansvar i skolan.
Sambedömning kan vara ett sätt att öka likvärdigheten i lärarnas bedömning och
betygssättning, eftersom den stärker lärarnas enighet i vad som ska bedömas. I stort sett alla
enheter beskriver att arbetet är påbörjat kring samplanering, sambedömning för likvärdighet.
Områdesvisa dialoger och träffar F-9 kan vara ett sätt att utöka bedömningskompetens och
förståelsen för vårt utökade kunskapsuppdrag i det livslånga lärandet.
Förbättrad kompensatorisk förmåga

Förbättrad kompensatorisk förmåga är något som rör enskilda pedagogers arbete i
klassrummet men även skolenhetens förmåga att hitta vägar till alla elevers lärande.
Organisationen arbetar med att utveckla medvetenheten kring kompensatoriska insatser på
grupp och individnivå. En samsyn behöver skapas mellan skolenheterna och centrala
stödresurser för att skapa bättre förutsättningar för elevers olika vägar till lärande.
Första steget är en ökad medvetenhet vilket kan skönjas i årets pedagogiska bokslut på
enhetsnivå. Arbetet kommer att fortsätta kommande läsår genom enheternas
utvecklingsarbetet, förstelärares uppdaterade uppdrag. Allt arbetet bör ske i ett tätt samarbete
med elevhälsan.
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Språkutvecklande arbetssätt

Språkfärdigheter är en av nycklarna till skolframgång. I Ale pågår ett arbete med att skapa
förutsättningar så att enheterna lyckas med en väl planerad språkundervisning. I Ale pågår ett
arbete med att skapa bra förutsättningar så att enheterna lyckas med en väl planerad svenskoch språkundervisning. På detta sätt kan eleverna lära sig argumentera i klassrumssamtal och
lära sig läsa och skriva olika slags texter som de möter i undervisningen.
Under innevarande läsår har flera enheter fortsatt på språkutvecklande arbete. Flera enheter
beskriver också att det kommer vara ett prioriterat utvecklingsområde inför kommande läsår.
Under läsåret har ett samarbete med Högskolan i Väst påbörjats med fokus på svenska som
andraspråk, (SVA), samt interkulturellt förhållningssätt genom Globala klassrummet.
Förbättrade strukturer för ökat lärande

Nya rutiner för övergångar är framtagna via en arbetsgrupp med rektorer och
specialpedagoger från förskolan upp till gymnasiet. Planen är beslutad maj 21 och kommer
implementeras under ht 21. Syftet med arbetet och den nya rutinen är att säkerställa att Ale
kommun följer de lagar som reglerar övergångarna, få ihop individens hela utbildningsbana
till en helhet och att de behov en individ har skall tillgodoses ännu bättre. Inga barn/elever
skall falla mellan stolarna. Övergångsarbetet har även lett till en ökad samsyn mellan de olika
verksamheter och professioner då arbete haft hela sektorn som mottagare.
Undervisningens kvalitet i förskoleklass är även ett fokusområde som arbetats med under året.
Arbetet syftar till att utveckla undervisningen kvalitet så att eleverna erbjuds en variation av
arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer i högre grad.
Under läsåret 2020/2021 har sektor utbildning stärkt det kollegiala lärandet kring rektors
pedagogiska ledning av fritidshemmens verksamhet. Utformningen av verksamheten på
fritidshemmet bör mer ta sin utgångspunkt i hur eleverna med hjälp av fritidspedagogik kan
utveckla sina förmågor så de stärker hela lärandesituationen. Vidare har det blivit tydligt att
skola och fritids måste skapa en likvärdig syn på hela uppdraget, hela dagen för alla elever.
Ales skolor skulle behöva utveckla det tematiska och ämnesövergripande synsättet och
använda all gemensam kunskap kring lärandets dimensioner.
Gemensamma rutiner för frånvaro är implementerade, men fortsatt uppföljningsarbete
behövs, då flera av enheternas utvärderingar redovisar fortsatt hög frånvaro. Dock kan delar
av den höga frånvaron vara relaterad till Covid 19. Näta och Fotosyntesarbete är efterfrågad
och alla som ansöker om stöd från Gula villan kan inte få ta del utan får ansöka igen,
alternativt stå i kö.
Ökad digitalisering - alla arbetar mot att elever under sin skoltid i Ale får möjlighet att
utveckla en adekvat digital kompetens, kallad ADK. Ett stort arbete har skett under pandemin
inom sektorn både kring infrastruktur och digitalpedagogisk utveckling. Enheterna vittnar om
många positiva lärdomar kring digitalundervisning, samskapande och sambedömning av
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lärande med hjälp av digitala plattformar under pandemin både vad gäller elever,
vårdnadshavare och pedagoger.
Främjande arbete med studiemotivation

Elevernas inre motivation och mående är centralt för ökad måluppfyllelse. Elevernas självbild
och självkänsla är sålunda centrala i arbetet med att förstå elevernas prestationer. Flera av
våra skolenheter arbetar med höga förväntningar, ökad studiemotivation och elevens eget
ansvar för sitt lärande. Studie och yrkesvägledare bidrar med sin kompetens till att knyta
framtiden närmare eleverna. Enheterna har under året arbetat med en syv-plan på enhetsnivå.
Med hjälp av den centrala elevhälsa och insatser från Gula villan har flera elever, som riskerat
att hamna i utanförskap, fångats upp. Vissa elever har blivit behöriga till gymnasiet medan
andra har klarat några betyg men framför allt fått i gång sin skolgång och sin närvaro. Denna
grupp av elever överlämnas i första hand till IM på Ale gymnasium eller till andra
närliggande IM.
Tidigt samordnande insatser, TSI, är en nödvändighet och en framgångsfaktor för att vi ska
skapa god utbildning för alla och kompensera för skilda förutsättningar. Gott samarbete med
hemmet och det tvärprofessionella samarbetet inom kommunen och med andra aktörer lyfts
fram för att arbetet ska lyckas
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1 Sammanfattning
Inledning
Läsåret som gått har givetvis varit kantat av pandemin och smittskyddsåtgärder. Trots stora utmaningar har verksamheten fokuserat på utveckling av tillitsbaserad styrning och ökat dialogande. Det är glädjande att se den utvecklings som skett under läsåret, trots stora påfrestningar. Ale har fantastiska elever, duktiga och engagerade
rektorer och pedagoger, samt ett fint samarbete inom sektorns olika delar och stödfunktioner. Under året som
gått har grundskolans enheter arbetat målmedvetet utifrån de utvecklingsområden som sattes i föregående års
pedagogiskt bokslut. På verksamhetsnivå har det genomförts dialoger kring det pedagogiska bokslutet tillsammans med rektorer och representanter från skolorna. Ledningen har tydligare tagit ett ansvar för att stödja skolornas förmåga i att identifiera rätt utvecklingsområden efter de analyser som gjorts. Dessa dialoger är även ett
led i att stärka det pedagogiska ledarskapet.
Det finns fortsatt skäl att belysa flera framgångsfaktorer utifrån ökade resultat över tid. Sektorn har ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer av god kvalitet. Genomgående lyfts fram höga förväntningar för att lyfta resultaten. Detta kopplat till litteraturstudier och vikten av rektors pedagogiska ledarskap, ökat dialogande samt ett
lärande i kollegiala forum, kallat PLG (professionella lärande gemenskaper).
Sammanfattande analys från föregående års utvecklingsområden
Efter sektorns analyser och dialoger med respektive skolenhet identifierades sex utvecklingsområden föregående
läsår. Dessa är sex områden som är stora och de kommer ligga som grund för det fortsätta arbetet över flera
läsår. Nedan följer en beskrivning vad som hänt under läsåret 2020/2021.
Värdeskapande uppföljning och tillitsbaserad styrning
Värdeskapande uppföljning och tillitsbaserad styrning är ett omfattande och centralt utvecklingsområde för hela
sektor utbildning.
Under läsåret som gått har det genomförts flera återkommande dialoger kring enheternas systematiska kvalitetsarbete. Dialoger har skett i samband med nytt läsår, i samband med mittermins-uppföljningar, i samband med
terminsslut och inför läsårsavslut. Stödmaterial till enheternas uppföljningar har tagits fram för att ge möjlighet
till en kvalitativ dialog på enheterna i samband med läsårsavslut. Denna systematik av regelbundna dialoger på
olika nivåer skapar en ökad förståelse och en uppåtgående spiral i det systematiska kvalitetsarbetet. Genomgående i dialogerna framkommer att de utvecklingsområden som togs fram efter förra årets pedagogiska bokslut
har varit i fokus på samtliga enheter.
Under året har det organiserats för dialog för att möjliggöra att samtliga av våra medarbetare på alla enheter ska
kunna delta i en Professionellt lärande gemenskap, PLG. Detta återkommer i flertalet av rektorernas bokslut.
Arbetet med att höja den generella undervisningskvalitén behöver kopplas och förankras till skolornas arbete
med professionella lärande gemenskaper och synas i skolornas kvalitetsarbete.
Enheternas sammanfattningar beskriver ett ökat fokus på undervisningens kvalitet och dess processer.
Via Kolla din skola kan ses en avsevärd förbättring kring området ”styrning och utveckling av verksamheten”
Förra året beskrevs i det pedagogiska bokslutet att: Sektorn behöver stärka och utveckla organisationens förmåga till intern
ansvarighet
Chefernas ledarskap och ansvarstagande är högt. Ett nära ledarskap i team med verksamhetscheferna har varit
och är en tydlig framgångsfaktor. Olika nivåer hos pedagogerna avseende att rikta fokus på sin egen utveckling
och lärande kan ses i de pedagogiska boksluten. Vikten av att rektorerna kan ställa de rätta frågorna för möjligheten att få ett reflekterande svar är viktigt. På de flesta skolenheter finns en utvecklingsorganisation för att på ett
systematiskt sätt arbeta med enhetens prioriterade utvecklingsområde för en ökad måluppfyllelse. Då flera av
rektorerna är nya på sina uppdrag behövs mer tid för att sjösätta och göra arbetssättet till en naturlig del av skolans arbete. Förstelärarna och deras uppdrag har setts över under läsåret. Nya uppdrag ska implementeras och
nätverk startas upp. Förstelärare är en viktig roll som mellanledare och har därmed en viktig roll i skolenheternas
utvecklingsarbete. Detta arbete behöver fortgå under kommande läsår.
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Likvärdig bedömning och förhöjd bedömningskompetens
Sambedömning kan vara ett sätt att öka likvärdigheten i lärarnas bedömning och betygssättning, eftersom den
stärker lärarnas enighet i vad som ska bedömas. Sambedömning innebär att lärare samarbetar om bedömning
eller betygssättning. Fokus ligger främst på hur lärare gemensamt tolkar och värderar elevers prestationer utifrån
kurs och ämnesplanernas förmågor och kunskapskrav.
I stort sett alla enheter beskriver att arbetet är påbörjat kring samplanering, sambedömning för likvärdighet.
Olika metoder beskrivs såsom framtagande av gemensamma matriser, årsplaneringar, tolkningar av mål samt pedagogiska diskussioner i arbetslagen som planeras strukturerat. Även här är enheternas arbete med utvecklingsorganisationer och Förstelärarnas arbete en viktig del. Detta arbete kommer att fortgå under kommande läsår.
Områdesvisa dialoger och träffar F-9 kan vara ett sätt att utöka bedömningskompetens och förståelsen för vårt
utökade kunskapsuppdrag i det livslånga lärandet.
Områdesvisa grupper för samplanering och underlag för att diskutera sambedömning, samt att förstå varandras
olika kursplaner och förutsättningar kommer under läsåret 2021/2022 att skapas.
Generellt behövs alla betyg höjas och fokus läggas på hela måluppfyllelsen. Det finns en risk att fokus annars
hamnar i att höja de lägsta betygsnivåerna. Under läsåret har ett arbete pågått för att förstå de ökade skillnaderna
i flickors resultat kopplat till meritvärde. Detta område kommer vara fortsatt prioriterat inför kommande läsår.
Även här kan förstelärare och enheternas utvecklingsorganisationer arbeta vidare. Till skolenheternas utvecklingsarbete behöver elevhälsan knytas hårdare så att ökad måluppfyllelse är allas ansvar i skolan.

Förbättrad kompensatorisk förmåga
Förbättrad kompensatorisk förmåga är något som rör enskilda pedagogers arbete i klassrummet men även skolenhetens förmåga att hitta vägar till alla elevers lärande. Hög lärarskicklighet innebär per definition också att lärares förmåga att stödja elever som har svårare att tillgodogöra sig studierna än andra ökar.
Organisationen arbetar med att utveckla medvetenheten kring kompensatoriska insatser på grupp och individnivå. En samsyn behöver skapas mellan skolenheterna och centrala stödresurser för att skapa bättre förutsättningar för elevers olika vägar till lärande
En annan strategi av betydelse handlar om att i högre utsträckning faktiskt inrikta arbetet på just det kompensatoriska uppdraget. Konkret innebär det att i första hand planera undervisning på elevgrupp men även på olika
sätt systematiskt identifiera när elever inte når mål i förväntad utsträckning och direkt initiera adekvata åtgärder.
För att stödja de elever med störst behov och deras kunskapsutveckling. Specifikt krävs bland annat ett mer systematiskt arbete med resultatuppföljning. Höga förväntningar och ett fokus förbi hindren mot elevers rätt till utbildning.
Första steget är en ökad medvetenhet vilket kan skönjas i årets pedagogiska bokslut på enhetsnivå. Arbetet kommer att fortsätta kommande läsår genom enheternas utvecklingsarbetet, förstelärares uppdaterade uppdrag. Allt
arbetet bör ske i ett tätt samarbete med elevhälsan.
Språkutvecklande arbetssätt
Språkfärdigheter är en av nycklarna till skolframgång och en väsentlig del av de tillkortakommanden som representerar bristande likvärdighet relaterar till just detta. I Ale pågår ett arbete med att skapa bra förutsättningar så
att enheterna lyckas med en väl planerad svensk- och språkundervisning. På detta sätt kan eleverna lära sig argumentera i klassrumssamtal och lära sig läsa och skriva olika slags texter som de möter i undervisningen.
Under innevarande läsår har flera enheter fortsatt på språkutvecklande arbete. Flera enheter beskriver också att
det kommer vara ett prioriterat utvecklingsområde inför kommande läsår.
Under läsåret har ett samarbete med Högskolan Väst påbörjats med fokus på SVA- ämnet, samt interkulturellt
förhållningssätt genom Globala klassrummet. Detta samarbete kommer att fortgå under hela läsåret 2021/2022.
Förbättrade strukturer för ökat lärande
Under läsåret har arbetet med att utveckla undervisningen kring nyanlända och hur bäst lägga upp undervisning
och studiehandledning så att ökat lärande sker utvecklats. Ett utökat samarbete mellan enheten för flerspråkighet
och skolenheterna har skett för att skapa ett mer strukturerat samarbete mellan undervisande lärare och studiehandledare. Vidare behövs att utveckla undervisningen i svenska som andra språk (SVA).
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Under läsåret har ett samarbete med Högskolan Väst påbörjats med fokus på SVA ämnet, samt interkulturellt
förhållningssätt genom Globala klassrummet. Detta samarbete kommer att fortgå under hela läsåret 21/22.
Nya rutiner för övergångar är framtagna via en arbetsgrupp med rektorer och specialpedagoger från förskolan
upp till gymnasiet. Planen är beslutad maj -21 och kommer implementeras under ht 21.
Gemensamma rutiner för frånvaro är implementerade, men fortsatt uppföljningsarbete behövs då flera av enheternas utvärderingar redovisar fortsatt hög frånvaro. Dock kan delar av den höga frånvaron vara relaterad till Covid 19. Näta och Fotosyntesarbete är efterfrågad och alla som ansöker om stöd från Gula villan kan inte få ta del
utan får ansöka igen, alternativt stå i kö.
Ökad digitalisering - alla arbetar mot att elever under sin skoltid i Ale får möjlighet att utveckla en adekvat digital kompetens,
kallad ADK. Ett stort arbeta har skett under pandemin inom sektorn både kring infrastruktur och digitalpedagogisk utveckling. Enheterna vittnar om många positiva lärdomar kring digitalundervisning, samskapande och sambedömning av lärande med hjälp av digitala plattformar under pandemin både vad gäller elever, vårdnadshavare
och pedagoger, separat redovisats i nämnd juni 2021.
Främjande arbete med studiemotivation
Elevernas inre motivation och mående är av största vikt för ökad måluppfyllelse. Elevernas självbild och självkänsla är sålunda central i arbetet med att förstå elevernas prestationer. Forskningen på området är relativt omfattande och överensstämmande i några grundläggande slutsatser. Flera av skolenheterna arbetar med höga förväntningar, ökad studiemotivation och elevens eget ansvar för sitt lärande. Studie och yrkesvägledare bidrar med
sin kompetens till att knyta framtiden närmare eleverna. Enheterna har under året arbetat med en syv-plan på
enhetsnivå. Ett arbete har fortgått med att synliggöra elevernas progression i sitt lärande bland annat på Unikum
och uppföljningar elev - lärare. Utifrån GR enkätens resultat ligger Ales årskurs 9 något högre än regionen i området skola och framtid. Dock låg nivå där indexvärdet ligger på 67. (högsta index 100) Gällande stimulans och
visar index för årskurs 9 lågt och lägre än regionen, 48 mot regionens 50. Det är i Ale såväl som för övriga skolor
i regionen ett viktigt område att utveckla då det lusten till lärande är en avgörande faktor i framtida studier.
Med hjälp av den centrala elevhälsa och insatser från Gula villan är flera elever tillbaka som riskerat utanförskap.
Vissa elever har blivit behöriga medan andra har klarat några betyg men framför allt fått igång sin skolgång och
sin närvaro. Denna grupp av elever överlämnas i första hand till IM på Ale gymnasium eller till andra närliggande
IM.
Tidigt samordnande insatser, TSI, är en nödvändighet och en framgångsfaktor för att skapa god utbildning för
alla och kompensera för skilda förutsättningar. Gott samarbete med hemmet och det tvärprofessionella samarbetet inom kommunen och med andra aktörer är viktiga för att lyckas.
Kunskapsuppföljning
Betygsstatistik för våren 2021 visar för Ales skolor en liten minskning av andelen elever som är behöriga att söka
till gymnasieskolans yrkesprogram.
Det är totalt 84,3 % av Ales elever som är behöriga att söka till ett yrkesprogram, att jämföras mot rikets 85,9 %.
Förra årets siffror låg Ale på 86,3 % vilket innebär en minskning med 2 % från föregående läsår. Flickorna i Ale
ligger lägre än riket, 83,9% att jämföras mot rikets på 86,9 %.
84,6% av pojkarna i Ale är behöriga till yrkesprogram och därmed nästan i nivå med rikets 85,0 %.
Ales meritvärde för åk 9 är i år 223,3. 2020 låga Ales meritvärde på 227. Rikets genomsnittliga meritvärde ligger
på 231 för både 2020 och 2021
För åk 8 är det relativt stabila resultat och för åk 7 en minskning mot föregående år. Dock bör beaktas att denna
årskurs kom in med låga meritvärden från åk 6 och har vid terminsslut 20 sänkt sig ytterligare, men där det nu
kan skönjas en vändning och en ljusare prognos framåt för dem i åk 8.
Statistiken visar en liten ökning av resultaten i åk 6. En plan för att höja resultaten i åk 6 har tagits fram där fokus
ligger på regelbunden uppföljning och tidiga insatser. Skolorna har genomfört lovskola för de elever som inte
nått målen i sv, sva, ma, eng. Lovskolan gav goda resultat i åk 6, men dessa är inte med i ovan statistik.
Gällande resultaten för elever i årskurs 3 så är de överlag mycket goda. Enligt bedömningarna i Unikum har alla
ämnen förutom modersmål en uppåtgående trend. Det ämne som har lägst måluppfyllelse är matematik, 89 %,
men det är bättre resultat än föregående år samt att andelen elever med mer n godtagbara kunskaper har ökat.
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Denna ökning kan även innebära att pedagogerna har blivit säkrare på att bedöma.
Uppföljning kring kunskapskraven i årskurs 1 görs varje år i samband med pedagogiskt bokslut. Resultatet ser
bra ut och de allra flesta elever i årskurs 1 klarar kraven i svenska och i matematik. Av cirka 400 elever är det runt
36 elever som inte når godtagbara kunskaper i svenska och matematik. Resultatet ligger i nivå med föregående år
utifrån andel i procent både i svenska och i matematik.
Enheten för flerspråkighet
Enheten för flerspråkighet och dess arbete har under året professionaliserats, använder resurserna mer flexibelt
samt säkerställt rutiner. Bland annat genom att göra omprioriteringar för att stödja de nyanlända eleverna mycket
den första perioden för att sedan trappa ner insatsen. Effekten har blivit en ökad trygghet hos elever och pedagoger samt även en ökad studiemotivation kan ses. Språk och flerspråkighet är viktiga led i inkluderingsarbetet för
att uppnå Unescos mål om hållbar utveckling, där ingen ska lämnas utanför. Kunskap om vad studiehandledning
innebär och gemensamma planeringstillfällen för samtliga skolledare, lärare och berörda studiehandledare har
ökats under läsåret på flera skolor. Även internt på enheten har det skett ett kollegialt lärande, bland annat med
hjälp av litteratur. (Lektionsdesign av Helena Wallberg).
Gällande ämnet modersmål så har samtliga elever godkända resultat. Andelen elever som har fått A har minskat.
Men övriga betyg har ökat.
25 nyanlända elever har kommit till Ales skolor under innevarande läsår varav 18 stycken till grundskolan. Mottagning och samverkan kring dessa elever har nu en ökad kvalitet.
Förskoleklass
Under läsåret 2020/2021 har ett stort arbete gjorts för att skapa en enhetlig övergångsrutin mellan förskolan och
förskoleklass. Implementering av dessa rutiner har påbörjats och ska fortsätta under hösten 2021. Precis som föregående pedagogiska bokslut fortsätter enheterna att väl beskriva arbetet med normer och värden för våra
yngsta elever på våra grundskolenheter. Flera exempel beskrivs i enheternas rapporter kring hur elevinflytande
bedrivs i förskoleklasserna. I analysen av utvärderingsunderlagen från enheterna är att pedagogerna på ett tydligare sätt kan presentera det planerade arbetet. Utifrån rådande pandemi har enheterna varit tvungna att hitta fler
arenor för kommunikation och samverkan än det fysiska mötet. Vårdnadshavarna har till exempel erbjudits individuella digitala inskolningssamtal. Unikum används ännu tydligare som ett kommunikationsredskap. Undervisningens kvalitet är inte genomgående jämn på alla enheter så fortsatt säkerställande av likvärdig undervisning
måste ske så att undervisningen utvecklas för att eleverna erbjuds en variation av arbetssätt, uttrycksformer och
lärmiljöer i högre grad.
Fritidshem
Under läsåret 2020/2021 har sektor utbildning stärkt det kollegiala lärandet kring rektors pedagogiska ledning av
fritidshemmens verksamhet. Den sammanfattande bilden av dessa dialoger är att förståelse och kunskap kring
fritidshemmets roll för hela verksamheten tidigare hamnat i skymundan. Utformningen av verksamheten på fritidshemmet bör mer ta sin utgångspunkt i hur eleverna med hjälp av fritidspedagogik kan utveckla sina förmågor
så de stärker hela lärandesituationen. Vidare har det blivit tydligt att skola och fritids måste skapa en likvärdig syn
på hela uppdraget, hela dagen för alla elever. Ales skolor skulle behöva utveckla det tematiska och ämnesövergripande synsättet och använda all gemensam kunskap kring lärandets dimensioner. En kartläggning av fritidshemmet har genomförts av Sektor Utbildning och innefattar fyra olika områden personal, lärmiljöer, elever i behov
av stöd och kvalitetsarbete som. Förslag till åtgärder utifrån kartläggningen är framtagna och presenteras för
nämnden i september 2021.
Utmaningen fortsätter att se till att det finns tillräckligt med högskoleutbildad personal jämnt fördelad över våra
fritidshem. Omtag sker under hösten för att rekrytera in kompetens som bidrar till ökad kvalitet på enheterna.
En styrgrupp för utvecklingsarbetet har startats.
Kolla ditt fritidshem
Kolla ditt fritids är en ny framtagen checklista för att säkerställa kvaliteten. Vid en jämförelse mellan enheter,
samt vad som verkar vara gemensamma utmaningar gällande de olika delarna i läroplanen, ses områden kring
samverkan mellan skola och fritids som det största utvecklingsområdet. Detta tillsammans med lärartäthet och
behöriga lärare, där nyckeltalen är mycket låga för Ales fritidshem. En annan del som sticker ut negativt är om
eleverna ges möjligheter att få ta del av närsamhällets utbud gällande förenings, kultur och friluftsliv. Detta borde
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vara en större del av fritidshemmets verksamhet och behov av likvärdighet kring kostnader för att använda allt
utbud som finns i Ale kommun behöver komma till stånd. Det behöver skapas ökat stöd till elever med annat
modersmål än svenska enligt bedömningen i Kolla ditt fritids. Likaså behöver sektorn se över hur stödet för elever med särskilda behov även omfattar fritidsverksamheten. Detta område har även blivit synligt i kartläggningen
av fritidshemmen. Enligt bedömningarna i Kolla ditt fritids, så ges eleverna i våra fritidshem möjlighet till reellt
inflytande och ansvar för aktiviteter och undervisning på fritidshemmet. Detta styrks även av de pedagogiska
boksluten.
Antal anmälningar till Skolinspektionen, barn- och elevombudet samt antalet klagomål läsåret
2020/2021
Ht 2020 inkom 5 stycken anmälningar till huvudman från Skolinspektionen på undervisning, alt särskilt stöd.
Dessa har avslutats. Ingen anmälan inkom från Barn- och elevombudet, BEO.
Vt 2021 inkom 1 anmälan och den skickades vidare till Barn- och elevombudet. Detta ärende har avslutats under
våren.
Klagomål avseende utbildningssektorns verksamhet:
Grundskola: Det har inkommit fyra klagomål under läsåret. Alla är utredda, återkopplade och insatser gjorts i den
mån det krävts. Det har främst handlat om skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd. Vårdnadshavare
och skolan har inte alltid varit överens kring de insatser skolan valt att göra. I vissa fall krävs bättre dokumentation och uppföljning för att möjliggöra samsyn och förståelse kring insatserna. Förståelse för frustration hos
vårdnadshavare finns men det är inte alltid att dialogen kring insatserna når fram. Inga pågående ärenden i augusti 2021.
Fortsatta utvecklingsområden
• Värdeskapande uppföljning och tillitsbaserad styrning
• Likvärdig bedömning och förhöjd bedömningskompetens
• Förbättrad kompensatorisk förmåga
• Språkutvecklande arbetssätt
• Förbättrade strukturer för ökat lärande
• Främjande arbete med studiemotivation
Exempel på åtgärder utifrån ovanstående utvecklingsområden:
Uppdatera den övergripande digitala handlingsplanen. Genomföra LIKA. Följa upp och stödja skolenheternas
arbete med digitalisering, så att alla arbetar mot att eleverna under sin skoltid i Ale får möjlighet att utveckla en
adekvat digital kompetens, kallad ADK
Fortsatt arbete med värdeskapande uppföljning och tillitsbaserad styrning kopplat till lärande i Ledningsgrupp
skola ska utvecklas och knytas till Professionellt lärandelärande gemenskaper (PLG)
Utveckla Ledningsgrupp skolas ledningsgrupp så att utökat samarbete och erfarenhetsutbyte sker
Stöd arbetet kring implementering av nya kursplaner inför juni 2022, bered delar som ska vara på huvudmannanivån
Implementera nya gemensamma rutiner för övergångar inom hela utbildningskedjan, samt koppla den centrala
elevhälsaplanen till de lokala elevhälsoplanerna på enheterna. Implementera närvaroplanen på samtliga enheter.
Utöka samarbetet mellan skolenheterna och med Fotosyntes, samt Näta.
Utveckla arbetet med nyanländas lärande så att studiehandledningen blir bättre och kopplas till elevernas undervisning. Öka samarbetet mellan undervisande lärare och studiehandledare. Undervisningen i svenska som andra
språk (SVA)behöver utvecklas.
Implementera det nya klagomål- och kränkningsrapporteringssystemet med tillhörande översyn av rutiner handläggning, samt förebyggande och främjande arbete kopplat till enheternas Likabehandlingsplaner, målet är klart
och tydligt - alla enheter har en god psykosocial miljö. I Ale råder nolltolerans mot diskriminering och kränkande
behandling.
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2 Inledning
Samtliga mått nedan är hämtade från inrapportering till SCB 15 oktober 2020.

2.1 Inledning skolans strukturella villkor
Indikatorer

-

---

Andel med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne
Andel personal med legitimation i fritidshem
Lärartäthet fritidshem, antal elever per personal med legitimation
Lärartäthet, antal elever per lärare
Personaltäthet fritidshem, antal elever per personal
Lärartäthet, antal elever per lärare i förskoleklass
Personaltäthet, antal elever per personal i förskoleklass
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21,3 %
131
13,3
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3 Uppföljning läsåret 2020/21
3.1 Kunskap och utbildning
3.1.1 Grundskola
Normer och värden
Uppföljning till och med VT-21
En skola för alla är en skola där eleverna känner sig sedda och trygga. Där de får utvecklas utifrån sina förutsättning. Klimatet är tillåtande och eleverna får öva och pröva både inom sin kunskapsutveckling, men också som
individer. Det är tillsammans med andra människor man växer som människa och får reflektera över sig själv och
vem man är och vill bli. Ett tillåtande och inbjudande klimat är en förutsättning för utveckling.
GR-enkäten visar att vi ligger högre eller i nivå med GR kring trygghet i skolan.
Året har varit präglat av pandemin och "bubbel tänkt" där eleverna uppmuntras och vissa fall schemaläggs för att
minska beröring med andra klasser. Syftet är att minska smittspridning. Hur dessa insatser påverkat det sociala
samspelet mellan elever är svårt att dra någon slutsats kring.
Högstadierna har under våren bedrivit 3/4-delar av undervisningen på fjärr och distans, vilket inneburit att högstadieskolorna inte haft samtliga elever inne i skolans lokaler på en gång. Antalet kränkningar har gått ned på
högstadiet, jämfört med höstterminen, detta torde bero på distansundervisningen.
Det främjande och förebyggande arbetet har resulterat i att det på flera enheter finns trygghetsteam eller dylikt.
En ökning av kompetens har skett via anställning av socialpedagoger, fritidsledare samt i vissa fall även resurspedagoger. Dessa har tydliga uppdrag att arbeta i de miljöer som inte direkt är kopplade till undervisning. Det faktum att de är tillgängliga och synliga vuxna har skapat bra, förtroendefulla relationer med elever som är särskilt
beroende av relationer. Genom att vara synliga, närvarande vuxna, har till exempel en del konflikter kunnat lösas
lättare och snabbt, då de inte sällan genom sin närvaro är insatta i ärendet.
Alla skolor har rutiner för att följa upp kränkningsärenden men dessa behöver i vissa fall tydliggöras ytterligare.
Läsåret 20/21 startade med att ett nytt system för kränkningsrapportering implementerades. Detta system fungerade inte som planerat så sektorn beslutade att alla anmälningar kring kränkande behandling eller inom diskrimineringsgrunderna skulle ske på papper i en övergångsperiod. Under läsåret har en genomlysning kring kräkningsarbetet genomförts och en ny process och ett nytt system skall införas.
Ett arbete med att samla in samtliga skolenheters likabehandlingsplaner gjordes under vinter och ett lärande över
enhetsgränserna startades via kuratorsnätverket och rektorsgrupp. Skolkuratorerna har även under året arbetat
fram mall och stödmaterial för skolornas arbete med planer för diskriminering och kränkande behandling. Implementeringsfrågan kommer att vara aktuell även under kommande läsår.
Sammanställning av kränkningsanmälningar läsåret 2020-2021
Höstterminen 2020:
233 stycken, separat redovisning för hela 2020 gjordes separat under våren 2021
Vårterminen 2021:
165 anmälningar i pappersformat inkom under vårterminen, fördelat på följande sätt:
Grundskolan: 160 anmälningar, varav 72 avslutade ärenden är rapporterade till huvudman.
Fritidshem: 2 anmälningar, inget avslutat
Återigen kan man skönja en viss underrapportering. Flera skolor, bland annat gymnasiet och högstadieskolor har
haft undervisning på distans vilket drar ner antalet anmälningar. Man kan inte se några större förändringar i typer
av kränkningar.
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Åtgärder och utveckling
Implementera det nya klagomål- och kränkningsrapporteringssystemet med tillhörande översyn av rutiner handläggning, samt förebyggande och främjande arbete kopplat till enheternas Likabehandlingsplaner, målet är klart
och tydligt - alla enheter har en god psykosocial miljö. I Ale råder nolltolerans mot diskriminering och kränkande
behandling.
I samband med implementering kommer utbildning erbjudas samtliga skolenheter.
Öka medvetenheten om allas ansvar att motverka trakasserier och kränkningar på enheten. Ett uppdrag som gäller alla som arbetar i skolan.

Indikatorer

-

Utfall totalt 2021
398

Antal kränkningsärenden

Kunskaper
Uppföljning till och med VT-21
Efter

mnas ial behöri het över tid

Behörighet • Högskoleförberedande e vrkesprogram e Högskoleförbereande - Natur e Högskoleförberande - Sam håll

100 %

95 %

90 %

85 %

80 %

75 %

70 %
juni 20 15

j un i 2016

juni 20 17

ju ni 20 18

juni 2019

juni 2020

ju ni 2021

356 elever gick ur åk 9 från Ales kommunala högstadier i juni 2021. Deras sista termin var till största delen på
distans. Undervisningen bedrevs via Teams, stora delar av vårterminen på grund av pandemin.
Betygsstatistik för våren 2021 visar för Ales skolor en liten minskning av andelen elever som är behöriga att söka
till gymnasieskolans yrkesprogram
Det är totalt 84,3 % av Ales elever som är behöriga att söka till ett yrkesprogram, att jämföras mot rikets 85,9 %.
Förra årets siffror låg Ale på 86,3 % vilket innebär en minskning med 2 % från föregående läsår. Flickorna i Ale
ligger lägre än riket, 83,9 % att jämföras mot rikets på 86,9 %.
84,6 % av pojkarna i Ale är behöriga till yrkesprogram och därmed nästan i nivå med rikets 85,0 %.
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Merit, andel som har nått alla mål och YRK för rskurs 9
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Ales meritvärde för åk 9 är i år 223,3. 2020 låga Ales meritvärde på 227. Rikets genomsnittliga meritvärde ligger
på 231 för både 2020 och 2021. Då hela Sverige berörts av pandemin är det svårt att hänvisa till den med anledning av det fallande resultatet. Kanske kan det vara en kombination. Ale har inom Gr under perioder legat på
den högsta smittspridningen. Detta innebar att enheterna på högstadiet gick över till fjärr och distansundervisning tidigt på vårterminen och behöll distansen för de flesta eleverna fram till efter påsklovet. Elever i behov har
varit i närundervisning på skolorna med en viss regelbundenhet hela tiden. I utvärderingar kan ses att vissa elever
tycker att distansundervisningen har fungerat väl för dem och att de presterat i nivå med vad de förväntat sig eller bättre. Denna grupp av elever är målinriktade och högpresterande. De anger att de fått arbetsro och att de fått
hjälp när de behövt det. En annan del av eleverna anger att det varit svårt att motivera sig under perioden av distansundervisning, att de inte fått hjälp i den utsträckning de behöver, många av dem anger att de presterat sämre
på grund av pandemin.
Meritvärde för årskurs 9
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Skolnärvaron har påverkats i och med pandemin och elever, likaså lärare har varit sjuka eller suttit i karantän vilket påverkat kunskapandet. Det finns dock elever som ökat sin skolnärvaro i och med möjligheten till fjärr- och
distansundervisning både genom att de kunnat följa undervisningen vid viss sjukdom eller att de kunnat planera
sin dag mer dynamiskt men framförallt gällande att vissa elever i problematisk skolfrånvaro funnit det lättare att
delta i undervisningen hemifrån än i skolornas lokaler.
Jämförs dessa avgångselever med deras betyg i åk 8 så har de gjort stora framsteg från 68,3 % betyg i alla ämnen
till årets 77,5 %, behörigheten till yrkesprogram ökade från åk 8 till åk 9 med 9 % från 77 % i åk 8 läsåret 2020
till 84,3 % nu i åk 9.
Jämfört med förra årets elever i åk 9 och deras progression mellan åk 8 och 9 så är den ungefär likartad, vilket
visar att progressionen mellan åren har varit likartad och eleverna har inte sänkt sig.
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Då de nationella proven inte genomförts nationellt finns tyvärr inte möjligheten att jämföra resultat från dem
kopplat till betyg i Ale och nationellt. En sådan jämförelse hade kunnat visa mer på effekterna av pandemin på
kunskapandet.
På samtliga 3 högstadieskolor finns i åk 9 flera elever som endast saknar betyg i ett ämne för att få en behörighet
att söka vidare på. Flera av våra elever har därav blivit erbjudna lovskola på sommarlovet och några av dem har
fått godkända betyg, denna statistik är inte med i ovan, vilket gör att behörighetsgraden kan höjas något.
Vid en närmare genomlysning kan ses att SVA är det ämne som flest elever i åk 9 ej blev behöriga i, hela 28,6 %
blev ej behöriga i SVA åk 9. Kikar vi på åk 8 och 7 ser det bättre ut.
Anledningen till den stora andel ej behöriga är att gruppen som läser SVA är relativt liten i relation till gruppen
som läser ämnet svenska, samt att ett flertal av de som läst SVA i åk 9 är relativt nyanlända. Dessa elever kommer att fortsätta sina studier på IMS, språkintroduktion.
Verksamhetschef och verksamhetsutvecklare har genomfört dialoger kring skolornas pedagogiska bokslut. Sammantaget kan lyftas att samtliga tre högstadieskolor är nöjda med det resultat som blev i avgångsklasserna för
läsåret 20/21. Samtliga enheter lyfter fram den pedagogiska utmaning som alla stått inför att lösa undervisning på
ett smittsäkert sätt, först med närundervisning och sedan i huvudsak på fjärr och distans. De bedömer att det inte
gått att göra på annat sätt utifrån rådande omständigheter och att de är nöjda med allas stora insats under läsåret,
både elever och pedagoger.
Eleverna i åk 8
Resultaten i åk 8 är i nivå med våra två tidigare år i åk 8. Detta är glädjande då året präglats av pandemi med tillhörande problematik se ovan.
Merit, andel som har nått alla mål och YRK för Årskurs 8
. YRKFÖR . Andel nått alla mål e Meritvärde
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Resultaten i årskurs 8 är överlag stabila i uttryck av genomsnittligt meritvärde, behörighet till yrkesprogram och
godkännandegrad. Det förekommer givetvis variationer i dessa mått mellan skolorna som bidrar till små förändringar på en aggregerad nivå jämfört med läsåret 19/20 men överlag är förändringarna små.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att resultaten på aggregerad nivå uppvisar små förändringar jämfört med
föregående läsår. Det kan även konstateras att förändringarna över tid på de enskilda skolenheterna är små men
att vissa enheter uppvisar en relativt stor inomskolvariation i avseende på övergripande resultatindikatorer, ämnesbetyg och skillnader mellan könsgrupper.
Meritvärdena för elever i åk 8 ligger lägre än åk 9 och samlas kring 200. För att nå det resultat som åk 9 hade
läsåret 20/21 bör meritvärdena gå upp med cirka 20 i snitt vilket inte tillhör vanligheterna. Behörighet till Yrk har
ökat över tid i Ale och fortsätter så förutom på Bohusskolan där behörigheten är nere på 71,4% jämfört med
förra årets 81,7. Bohusskolan menar att detta beror på att enskilda elever haft extra svårt i och med pandemin
men att insatser sker för att överkomma glappet.
Det har under året skett riktade insatser för elever i åk 8. Dessa insatser har riktat sig till elever som skolorna bedömt varit i behov av närundervisning eller annat typ av stöd. Målgruppen har varit både elever i särskilt stöd
med även elever som i närundervisning haft en fungerande skolgång men som upplevt fjärr- och distans som extra utmanande. Skillnaden för dessa har bedömts ligga mellan F och E. Dessa insatser har fallit väl ut och kommer att fortsätta under nästkommande läsår. Lärare och elever har, under året, blivit bättre på formen för undervisning via teams och därmed kan vissa arbetsområden, som låg i början av perioden, behöva fyllas på under åk
9. Skolorna menar att det först under detta läsår som det går att tillfullo få syn på vilket kunskapstapp men också
motivationstapp som kan ha skapats under året. Flera riktade insatser är planerade för att motverka detta.
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Eleverna i åk 7
För eleverna i åk 7 läsåret 20/21 har det skett en progression, men tyvärr från en låg nivå. Man behöver backa så
långt som till 2016 för att finna samma resultat.
Merit, andel som har nått alla mål och YRK för Årskurs 7
. YRKFÖR . Andel nått alla mål e Meritvärde
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Andel behöriga i alla ämnen för årets åk 7 är 61,3 %, 63,9 % av flickorna och 58,6 % av pojkarna. Denna årskull
av elever hade låga betyg när de lämnade åk 6 2020, då låg de på 73,7 % behörighet i alla ämnen. Det är vanligt
att elevernas betyg sänks mellan åk 6 och åk 7 då de i åk 7 mäts mot målen i åk 9. Skolorna menar även att eleverna i åk 7 klarat fjärr- och distansundervisningen relativt väl trots att de varit nya både på högstadiet och i viss
del i fjärr- och distansundervisning.
Det som är oroande är den stora andel elever som behöver stöd i många ämnen för att uppnå behörighet att
söka vidare till gymnasiet. Behörighet till yrkesprogrammen i åk 7 var i år 74,5 %. Denna grupp av elever kommer att följas upp extra per skolenhet i kunskapsuppföljningen framöver då flera av eleverna har mycket låga betyg eller inga alls. Samtliga våra tre skolenheter lyfter fram att utveckling har skett under åk 7 och att de har en
plan för hur stödet kan se ut kommande läsår. Arbete kring bättre övergångar mellan skolformer och skolor sker
centralt och lokalt och ämnar även beröra en röd tråd kring kunskapande så att skolorna kan organisera och planera ännu bättre för att möta den reella elevgrupp de möter. Det finns även elever där samarbete med elevhälsa
och externa aktörer, som socialtjänsten, krävs redan i övergången och detta kan ske mer stringent.
Eleverna i åk 6
Statistiken visar en ökning av vårens betyg i årskurs 6, vilket är glädjande efter föregående års tapp.
[b 'V b'.l ...

Merit, andel som har nått al la mål och YRK för Årskurs 6
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Skillnaden mellan skolorna är stor. Då Ale kommuns enheter är relativt små kan en del av förklaringen vara att
enskilda elever eller elevgrupper påverkar resultatet nämnvärt men det bör inte vara hela sanningen utan en genomlysning av resultaten på generell nivå bör göras kopplat till likvärdig bedömning och samsyn kring undervisning. Detta har identifierats i årets pedagogiska bokslut av enheterna. En plan för att höja resultaten i åk 6 har
tagits fram där fokus ligger på regelbunden uppföljning och tidiga insatser. Skolorna har genomfört lovskola för
de elever som inte nått målen i sv, sva, ma, eng. Lovskolan gav goda resultat i åk 6, men dessa är inte med i ovan
statistik.
Analysen från de enheter där årskurs 6 har lägre resultat än förväntat handlade föregående år om att pedagogerna
behövde gå från individnivå i åtgärdandet till att mer arbeta utifrån gemensam struktur och innehåll. Detta utvecklingsarbete har påbörjats och resultaten är bättre innevarande år. Det är ett mer aktivt pedagogiskt ledarskap
överlag på våra enheter där även elevhälsoteam och förstelärare finns med som förstärkning.
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Samtliga skolor har ökat meritvärdet över tid förutom en av skolorna som ligger kvar på en nivå kring 220.
Denna nivå är likhet med meritvärdet för Ale i åk 9 men lägre än resterande skolors meritvärde i åk 6. Meritvärdena i åk 6 är alltså relativt högre än i åk 9 även detta kan förklaras enligt ovan men bör lysas på mer.
Årskurs 5
Här har ämnet svenska gått ner jämfört med övriga årskurser till 88 % som når godtagbara och mer än godtagbara kunskaper. Även matematik ligger på 88 %. Svenska som andra språk 55 %. Ämnet engelska är fortsatt
starkt med 91 % som når målen.
Årskurs 4
Det ämne med lägst måluppfyllelse förutom svenska som andra språk är matematik. Där har 88 % godtagbara
och mer än godtagbara kunskaper. I ämnet svenska 92 % och i ämnet svenska som andra språk 74 %. I engelska
når eleverna 91 % godtagbara och mer än godtagbara kunskaper
Årskurs 3
Gällande resultaten för elever i årskurs 3 så är de överlag goda. Enligt bedömningarna i Unikum har alla ämnen
förutom modersmål en uppåtgående trend. Det ämne som har lägst måluppfyllelse är matematik, 89 %, men det
är bättre resultat än föregående år samt att andelen elever med mer än godtagbara kunskaper har ökat. Denna
ökning kan även innebära att pedagogerna har blivit säkrare på att bedöma. I svenska når eleverna 92 % målen
samt i svenska som andra språk 67 %. God måluppfyllelse i engelska med 97 %.
Årskurs 2
Gällande matematik vid avstämning av vårterminen 21 så hade 89 % av eleverna godtagbara och mer än godtagbara kunskaper. I svenska 90 %. Svenska som andra språk 65 %. 98 % hade godtagbara och mer än godtagbara
kunskaper i engelska
Allmänt
Det pågår fortsatt många processer för att höja kunskapsresultaten och förbättra undervisningen. De metoder
och aktiviteter som tillämpas och beskrivs i de pedagogiska boksluten på Ales skolor stämmer väl överens med
vad som i skolforskningen många gånger beskrivs som framgångsrikt lärande, till exempel arbete kring och
undervisning gällande språkutvecklande arbetssätt, tidig läsinlärning, synliggörande av kunskapsutveckling, varierad undervisning för att nå elever med olika behov, kooperativt lärande, fortbildningsinsatser i matematik. Ales
skolor behöver fortsätta via det kollegiala lärandet systematisera utvecklingsarbetet gällande undervisningen så att
det tydligare kan följas upp huruvida arbetssätt och metoder ger resultat och effekt.
Med anledning av pandemin finns inga resultat för nationella prov innevarande läsår, vilket gör att jämförelser
över åren och med riket inte går att göra.
Läsa skriva räkna garantin
Uppföljning kring kunskapskraven i årskurs 1 görs varje år i samband med pedagogiskt bokslut. Resultatet ser
bra ut och de allra flesta elever i årskurs 1 klarar kraven i svenska och i matematik. I svenska som andra språk ser
resultatet något sämre ut men där är det ännu tidigt då dessa elever är blandat med både nyanlända och de som
varit i Sverige längre tid. Resultatet ligger i nivå med föregående år utifrån andel i procent både i svenska och i
matematik. Vid en jämförelse med förra läsårets resultat vad gäller särskilda bedömningar i förskoleklass och årskurs 1 har antalet minskat på de flesta enheter. Enheterna har blivit säkrare på när det krävs särskild bedömning.
De särskilda bedömningarna har redovisats både i form av särskilda bedömningar men även i form av stödinsatser.
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lur Unikum 2021-08-13 bedömning vårterminen 2021 för åk 1 i ~ sv2 och !!@_.

Skola

Ännu ej godtagbara kunskaper Ännu ej godtagbara kunskaper

Ännu ej godtagbara kunskaper

åk 1, svenska

åk 1, svenska som andraspråk

åk 1, matematik

Antal

Antal

Andel i%

Antal
5

Krona skolan

6

Himlaskola

3

Nolskolan

6

13,3

4

Nödingeskolan

7,6

Andel i %

Garnvindeskolan

2

And el i %

100

9

13,4

5,5

5

4,5

12,5

1

4,1

66

3

5,6
13,3

13

12

6

46,1

15

Bohusskolan

2

5,5

1

12,5

2

5

Surteskolan

1

4,5

2

16,6

3

8,5

35

8,7

16

38

38

8,6

Summa

Skolverkets bedömningsstöd används av samtliga enheter. Bedömningsstödet i svenska och matematik genomförs både på hösten och på våren. Resultatet analyseras av pedagogerna tillsammans med specialpedagogisk kompetens.
Föregående år beskrev pedagogerna att det finns ett utvecklings- och stödbehov kring läs och skrivinlärning,
bland annat metodhandledning. Detta behov kvarstår och det har inte genomförts några extra insatser under
detta Pandemiår. En övergripande speciallärartjänst riktad mot läs och skriv gick ut i våras för nyrekrytering men
gav inget resultat. Nytt försök görs hösten 2021. Däremot har utvecklingsteamet ett stående uppdrag att stödja
arbetet med läsa, skriva och räkna.
Studiehandledning
Enheten för flerspråkighet har varit på olika skolenheter och spridit kunskaper kring vad studiehandledning är,
vad den innebär i praktiken och hur man jobbar för att få till en god studiehandledning. Detta har gett ökad kännedom om studiehandlednings form och arbetssätt bland lärare ute på skolor. Ett aktivt arbete för att sätta in
flexibla insatser i studiehandledning har gett trygg och positiv start för nyanlända vid inskolningen. Under året
har det skapats bättre förutsättningar för ett ökat samarbete mellan studiehandledarpersonal och lärare samt elevhälsan på skolan. Flera elever har nått godkänt i ämnen tack vare ett gott samarbete mellan studiehandledare och
ämneslärare.
Utbildningsskuld på grund av pandemin
Det är en samlad bedömning i hela grundskola att det är svårt att veta i vilken omfattning pandemin påverkat
elevernas lärande. Kommande läsår kommer att ge mer underlag. Rektorn behöver följa på detta på samtliga nivåer.
För att stödja eleverna att nå målen och försöka kompensera för pandemiåret då många både elever och personal
varit frånvarande av olika anledning kommer högstadieskolorna med hjälp av skolmiljarden att fokusera på speciallärare och ökat stöd i kärnämnen.
Flera skolor inom både mellan och högstadiet erbjuder utökad studietid, dvs längre skoldagar, läxhjälp, samt
lovskola på alla lov utom jullovet.
Utvecklingsteamet har ett riktat att stödja samtliga enheter i sitt utvecklingsarbete kring matematik, läs och skriv.
Indikatorer

--

--

Andel behöriga till yrkesprogram
Meritvärde årskurs 9
Andel elever som uppnått målen i alla ämnen årskurs 6
Andel elever som uppnått målen i alla ämnen årskurs 7
Andel elever som uppnått målen i alla ämnen årskurs 8
Andel elever som uppnått målen i alla ämnen årskurs 9

Utfall totalt 2021
84,3%
223,3
77,3%
61,3%
67,7%
77,5%
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Elevernas ansvar och inflytande
Uppföljning till och med VT-21
Några av målen i Läroplanen för grundskolans del kring ansvar och inflytande är:
• genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för
att bidra till en god arbetsmiljö,
• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan
Vidare beskrivs via Skolverket att forskning visar att eleverna känner ökad glädje och tillfredsställelse i skolan när
de görs delaktiga i undervisningen. Att arbeta med elevdelaktighet har även visats ha betydelse för relationer elever emellan och för relationen mellan lärare och elev. Att bygga och vårda dessa relationer är centralt för att
främja studiero.
Eleverna får i olika grad och utifrån olika åldrar till viss del inflytande över undervisningen, bland annat genom
att diskutera och kunna välja olika arbetssätt och arbetsformer. Lärarna försöker även att ta tillvara på elevernas
intressen. Effekten, som styrks i de pedagogiska boksluten, är genom att eleverna är delaktiga blir de mer aktiva
och motiverade i undervisningen. Men fortfarande kvarstår att eleverna för det mesta inte är så delaktiga i sin
egen lärandeprocess. Dock kan ses att flera skolor har ökat sitt arbete utifrån föregående års analys; Det behöver
dock bli tydligare att frågor som rör elevernas ansvar och inflytande alltid bör finnas med i planeringsprocessen gällande undervisningen samt att lärandeformer som främjar dessa förmågor blir en naturlig del av undervisningen – såsom exempelvis kooperativt
lärande.
GR-enkäten visar ändå att skolorna i Ale, likväl som i Göteborgsregionen, tenderar att misslyckas med målet att
eleverna succesivt och i takt med ålder och mognad ska öka sin delaktighet och inflytande över undervisningen.
Utfallet är relativt högt i de lägre årskurserna kring området delaktighet och inflytande, och mycket lågt i de
högre årskurserna. Anmärkningsvärt är att inom området tillit till elevens förmåga så är resultaten bättre. Att ha
tillit till elevernas förmågor borde sannolikt även öka delaktighet och inflytande. Begreppen delaktighet och inflytande behöver belysas och kopplas till skrivningarna i läroplanen och undervisningens utformning.
Utvecklingsområde
Kvarstår från föregående år:
Flytta fokus i arbetet med elevers ansvar och inflytande till ett tydligt inflytande över sitt eget lärande.
Utveckla undervisningsmiljöer och undervisningsmetoder.

Skola och hem
Uppföljning till och med VT-21
Kontakten mellan skola och hem bedöms vara god. Dock har, enligt skolinspektionens enkät gällande vårdnadshavares upplevelse kring kontakten skola - hem, värdet försämrats en aning från mätningen 2018. Det ligger även
inom de flesta områden lägre generellt. Trots flertalet påminnelser så är svarsfrekvensen låg, cirka 42-43 % inom
förskoleklass och grundskola. Ändock är nöjdheten hos dessa vårdnadshavare god om man slår samman stämmer helt och hållet med stämmer ganska bra. På frågorna kring kännedom om sitt barns utveckling så är resultatet mellan 72 % - 83 %. I de pedagogiska boksluten beskrivs överlag en god samverkan med vårdnadshavare.
Den rådande pandemin har påverkat möjligheten till fysisk kontakt men alla enheter har utformat olika digitala
arenor för kontakt i stället. Fler enheter använder nu sociala medier för information och spridning och inblick i
verksamheten. Detta är ett utmärkt sätt att sätta skolans undervisning i ett sammanhang. Unikum används förutom till att påvisa elevernas progression i sitt lärande också som ett kommunikationsredskap med vårdnadshavarna. Där ges löpande information om vad som är aktuellt. Enheterna har olika forum för föräldrasamverkan.
Utvecklingsområde
Säkerställa att utvecklingssamtalen är elevaktiva samt har god kvalitet utifrån kraven i våra styrdokument. Vidare
att vårdnadshavarna får kännedom och insyn i verksamhetens utformning och innehåll i den grad som krävs för
att kunna stödja sitt barns skolgång.
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Övergång och samverkan
Uppföljning till och med VT-21
Föregående års utvecklingsområde kring överlämningar blev utgångspunkten för årets arbete. Det handlade om
att säkerställa tidsplaner, rutiner och övergångsdokument där fokus handlar om kunskap om både arbetssätt och
innehåll hos mottagande och avlämnande skola/skolform. Arbetet har resulterat i en nu klar rutin för sektorn
som under hösten 2021 ska implementeras.
Ale kommuns övergångsarbete sammanfattas i två års hjul. Ett för övergångar mellan förskola-förskoleklass samt
ett för övergångar mellan skolformer och skolor. Dessa årshjul är kopplade till elevhälsans års hjul där tider för
ansökningar till särskola och centrala särskilda undervisningsgrupper finns med.
Några enheter återger exempel som underlättar övergångar från årskurs 6 till årskurs 7 bland annat genom att
förlägga undervisningen av moderna språk för årskurs 6 på högstadieskolan. Detta för att öka tryggheten inför
stadieövergången samt bidra till en positiv bild av kommande nya skolan.
Utveckling och åtgärder
Fortsatt utveckling inom området krävs. Även då en rutin är klar så krävs att innehållet för övergångar utvecklas
att mer gå från individ till att omfatta överlämning kring gruppens utveckling, arbetssätt och metoder. För de elever som har omfattande behov av särskilt stöd sker särskild överlämning. Enheterna beskriver även att övergångar inom skolan, mellan stadier och årskurser behöver utvecklas.

Skolan och omvärlden
Uppföljning till och med VT-21
Det är nu fler enheter som har tagit fram enhetsvisa planer för studie och yrkesvägledning. fortfarande kvarstår
några samt att alla enheter ska implementera planerna fullt ut. På grund av rådande pandemin har vissa mål från
föregående år fått lägre utfall bland annat detta.
Studie och yrkesvägledarna bistår med aktivt stöd till F-6 skolornas arbete med att arbeta fram plan för vägledning, hela skolans ansvar
Föregående år påpekades i det pedagogiska bokslutet följande: Utifrån ett likvärdighetsperspektiv är det fortfarande av
vikt att Ale kommun ser över möjligheten att låta elever åka fritt med lokaltrafiken. Detta skulle möjliggöra ett helt annat sätt att
skapa lärande med hjälp av omvärlden.
Det är nu på gång att enheterna inte ska belastas ekonomiskt utan att sektorn centralt stödjer så att det mer blir
en likvärdighet i möjligheten att ta sig till Ales olika utbud.
Under året har ett ökat samarbete med kulturenheten påbörjats. Bland annat genom att planera olika projekt där
musiklärarna på kulturskolan samverkar med enheterna. Ett exempel är Showtime på Nödingeskolan.
Sektorn har varit aktiv i framtagandet av Ale kommuns program för barnkultur. Vidare har planering påbörjats
för ett samarbete gällande lågstadiets elever och kulturskolans lärare som en del i att förbereda möjlighet att senare delta i kulturskolans undervisning.
Utvecklingsområde
Enheterna ska utveckla sitt arbete med att ta tillvara på alla möjligheter för att involvera utomstående aktörer
som en del i elevernas lärande.
Möjliggöra ökat samarbete med kulturenheten inom områdena kultur och musik.
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Bedömning och betyg
Uppföljning till och med VT-21
Se 3.1.1.2 kunskaper

Trygghet och studiero
Uppföljning till och med VT-21
Ales elever svarar i hög grad via enkäter att de känner sig trygga i såväl skolans ute- som innemiljö. GR- enkätens
resultat ligger i linje med snittet för GR samt i vissa årskurser även bättre. Det är dock fortsatt lägre resultat gällande hur eleverna upplever studieron. Slutsatsen från föregående år kvarstår, att pedagogerna i samverkan med
eleverna bör bli bättre på att skapa en samsyn kring vad en god studiero och ett gott arbetsklimat ska innefatta.
Dock kan ses i enheternas pedagogiska bokslut ett bra arbete kring säkerställande av att det på enheterna finns
trygghetsteam, att det sker trygghetsvandringar och att det finns en regelbundenhet i uppföljningar av incidenter.
Enheterna fortsätter, särskilt i de lägre årskurserna med att utveckla pedagog/vuxenledda rastaktiviteter.

Utveckling och åtgärder
I dialog med eleverna prata om begreppet studiero, som en effekt av stimulerande och utvecklande lärmiljö.

Mål för att leda lärares lärande (Effektmål)
Uppföljning till och med VT-21
Dialoger kring det pedagogiska bokslutet per enhet 20/21
I den tillitsbaserade styrningens anda har verksamhetscheferna tillsammans med delar av sektorledningen genomfört dialoger med respektive enhet kring enhetens systematiska kvalitetsarbete och det pedagogiska bokslutet.
Deltagare från enheterna har självklart varit rektorer men även förstelärare, specialpedagoger, verksamhetssamordnare, arbetslagsledare i varierande grad beroende på enhet.
Resultatet av dialogerna ger en samstämmig bild av att de centrala utvecklingsområden som finns framtagna genomsyrar även enheternas arbete. Nämnas kan nyanländas lärande, uppdragsfokus, bedömning och betyg,
måluppfyllelse, tydliggörande av roller, kompetensväxling, fritidshemsverksamheten. Självklart har dialogerna
även innehållit samtal kring specifika utvecklingsområden som enheterna själva tagit fram via sina analyser.
Samsyn, samplanering, samverkan, tillit är ord som återkommer i princip alla dialoger. Det märks ett ökat fokus
kring att utveckla undervisningens kvalitet och likvärdighet. I princip alla enheter påtalar vikten av det kollegiala
lärandet som form, även kallat PLG, professionella lärande gemenskaper. Även om dessa forum behöver utvecklas i sin form, där strukturen bygger på eget lärande med utgångspunkt från forskning och eget prövande, så
finns det en ökad förståelse för och ett ökat behov av att lära mer.
Flera enheter beskriver ett arbete med att utveckla sin strukturkvalitet så att processerna och själva "hur" frågan
får plats och att enhetens strukturer stödjer processen så att utveckling och ökad kvalitet kan ske.
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Elevhälsa
Uppföljning till och med VT-21
Central elevhälsa
Elevhälsans uppdrag är att arbeta tvärprofessionellt och vara en del av skolans hälsofrämjande- och förebyggande arbete. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.
För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.
I Ale finns en centralt organiserad elevhälsa, för professionerna, skolpsykolog, skolkurator, skolläkare och skolsköterska. Detta arbete leds av en elevhälsochef och två samordnare. Från juli 2021 byts en samordnare ut mot
en 50 % bitr enhetschef barn och elevhälsa, med fokus på Gula villans insatser. Det lokala elevhälsoarbetet leds
av rektor.
Inom elevhälsan finns elevhälsans medicinska insats, kallad EMI (skolhälsovård) med 9,5 årsarbetare, samt 50 %
MLA, (medicinskt ledningsansvarig skolsköterska), tillgång till skolläkare 10 % per vecka. Elevhälsans sociala delar leds av kuratorer, 9 årsarbetare fördelade på skolorna i kommunen (Grundskola, särskola och gymnasiet).
Omfattningen på tjänsterna per skolenhet beror på antal elever per skola. De mindre skolenheterna har oftast
bara tillgång till 50 % av kurator och skolsköterska. Antal elever per heltid ligger på cirka 450 elever för kuratorer
och skolsköterskor.
Skolkuratorerna har under året arbetat fram mall och stödmaterial för skolornas arbete med likabehandlingsplaner.
Implementeringsfrågan kommer att vara aktuell även under kommande läsår. Man tittar även övergripande på de
orosanmälningar som görs från skola till socialtjänst, och vilka eventuella mönster som går att se. Primära orsaker
till anmälningarna beskrivs vara omsorgssvikt, psykisk ohälsa och frånvaro. Att fortsätta jobba mot likvärdiga
och enhetliga frånvarorutiner beskrivs som viktigt.
EPI, står för elevhälsan psykologiska insats. I Ale finns 3,5 årsarbetande skolpsykologer motsvarande cirka 1300 elever/skolpsykolog. Under läsåret 20/21har psykologgruppen bitvis haft en ojämn bemanning på grund av föräldraledighet och sjukskrivning. Det kan konstateras att EPIs insatser under året inte varit tillräckliga för att genomföra både främjande och förebyggande insatser och de utredningar inför mottagande i grundsärskola som åligger
verksamheten att genomföra. Av denna anledning har externa psykologtjänster behövt köpas in för att möta utredningsbehovet och väntetiden för att genomföra psykologutredning inför mottagande har varit längre än vad
som är önskvärt.
Under våren 2021 har en deltidstjänst för det psykologiska ledningsuppdraget (PLA) upprättats med 20 %. Uppdrag består i att stärka det systematiska patientsäkerhetsarbetet på psykologsidan.
Elevhälsans medicinska (EMI) och psykologiska insats (EPI) är en del av skolväsendet samtidigt som den är en
del av hälso- och sjukvården och omfattas därför av hälso- och sjukvårdens lagar.
Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och elevernas utveckling mot utbildningens mål ska
stödjas. Skolsköterskor, kuratorer och skolpsykologer träffas i regelbundet i olika forum för att stärka och säkra
upp verksamheten. Verksamheten för EMI följer Göteborgs metodbok. Under året har EMI implementerat vaccination av HPV för pojkar och nu sker vaccination av både flickor och pojkar i årskurs 5. Mycket har också
handlat om att hantera sitt uppdrag på bästa sätt trots de begränsningar som pandemin har lagt på verksamheten.
Elevhälsans olika professioner har under året arbetat nära rektorer, verksamhetschefer och utvecklingsteam för
att tillsammans med vår personal skapa en likvärdig skola och kompensera för skilda förutsättningar. Året har
präglats av pandemin och EMI har med sin medicinska kompetens varit ett stöd i skolenheternas arbete med att
sittsäkra verksamheten och följa de rekommendationer som kommer från FHM och Smittskyddet i VGR.
Samtliga skolenheter lyfter fram vikten av en fungerande elevhälsa och ett gott samarbeta med övriga professioner inom skolan, som en av de viktiga faktorerna för elevernas måluppfyllelse.
Genom samordning och insatser från Fotosyntes, Näta och Älvängenskolan, samtliga belägna inom Gula villan i
Älvängen. Här arbetar skolan och socialtjänstens medarbetare tillsammans i tidiga insatser. Tidiga insatser är viktiga och har gett effekten att fler elever kommer till skolan och ökar sin måluppfyllelse.
TSI, tidigt samordnande insatser är ett internt arbete mellan skola, socialtjänst och kultur och fritid. En garant för
att samverkan sker på bästa sätt för att optimera insatserna för barn och elever i behov av stöd, Uppdraget består
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av att samordna insatser tidigt, samverka med externa aktörer, samt stödja utvecklingsarbete som leder till ökad
hälsa och minskade risker för utanförskap. Genom TSI ökar möjligheten att se hela individens behov och stöd
kan erbjudas till elev och hela familjesystem. Skolans huvuduppdrag är att arbeta med utbildning, men skolan
möter alla barn och behöver därmed ett nära samarbete med barnets familj och andra funktioner såsom socialtjänst, polis, fritid och region. Centrala elevhälsan bistår med kompetens och nätverk så att hela barnets behov
tillgodoses.
Genom ett nära samarbete med familj, skola och andra professionella kan skolan hjälpa till så att nätverken möts
och arbetar åt samma håll för att stödja barnet. Viktigt att hålla isär olika roller. Skolan kan aldrig ta på sig någon
annan roll än den som tilldelats genom skollagen. I Ale arbetar alla mot målet God utbildning för alla. Elevhälsan är
en organisation som väl stöttar mot detta mål och hjälper till att förmedla kontakter och samarbetar med socialtjänst, vårdcentraler, habilitering och BUP.
För ungdomar i Ale, 13-19 år finns ett välfungerande SSPF-arbete (Skola, Socialtjänst, Polis, Fritid). Detta leds av
en samordnare från socialtjänsten. Tillsammans skapas handlingsplaner för att stödja den unge och hens familj.
Central särskild undervisningsgrupp (CSUG) åk F-6, 7-9
Ale kommun har fyra centrala särskilda undervisningsgrupper med upptagningsområde hela Ale kommun för
årskurs F-9. Grupperna är placerade på Nödingeskolan F-3, Kronaskolan 4-6, Kyrkbyskolan 4-6, samt Älvängenskolan 7-9. Älvängenskolan skiljer sig, förutom ålder åk 7-9, på så sätt att det ofta finns en social insats och att
pedagoger och behandlare finns tillgängliga i samma hus, Gula villan. Insats enligt Gula Villan ges även som bistånd av socialtjänst.
Rekommendation om placering på någon av de centrala särskilda undervisningsgrupperna fattas av ett mottagningsteam bestående av utvecklingsledare sektor utbildning, barn- och elevhälsochef, rektorerna för de centrala
särskilda undervisningsgrupperna samt samordnare Gula Villan. Det formella beslutet för F-6 fattas av mottagande rektor. För Älvängenskolan fattas beslut av elevhälsochef tillsammans med elevens rektor från hemskolan. Placeringen avslutas vid stadieövergångar eller tidigare om detta definierats på förhand och om behov av liknande verksamhet fortsatt finns behövs en ny ansökan göras.
I och med placering på någon av de centrala särskilda undervisningsgrupperna F-6 placeras eleven på den nya
skolan och mottagande rektor tar över ansvaret.
Syftet med placeringen är att erbjuda eleven en lärmiljö som på bästa sätt är utformat för elevens behov. Vårdnadshavare blir erbjuden att ansöka om en plats för sitt barn på en central SU-grupp, om familjen inte vill gå vidare med ansökan kommer eleven att erbjudas det stöd som hen har rätt till på sin ordinarie skola. CSUG är ett
erbjudande.
Erbjudande om CSUG innebär att en del elever har hela sin skoldag i den mindre gruppen och en del har delar
av den i den mindre gruppen och resten i sin nya klass på den mottagande skolan. Målsättningen skall alltid vara
att eleven skall delta i sin klass eller annat socialt sammanhang så mycket som möjligt. För Älvängenskolans elever åk 7-9 sker samarbetet med hemskolan och elevens hemklass. Separat utvärdering med tillhörande utvecklingsområde finns hos verksamhetschef.
Utvecklingsområde
Elevhälsans uppdrag är alltså att arbeta tvärprofessionellt och vara en del av skolans hälsofrämjande- och förebyggande arbete. Att arbeta tvärprofessionellt innebär att de olika professionerna arbetar mot samma mål men
med olika uppdrag, kompetenser och lagar som styr arbetet. Elevhälsan är hela skolans uppdrag och leds lokalt
av rektor. Detta arbete är organiserat olika på skolorna och en enhetlighet behöver skapas så att samtliga elevhälsoteam i högre grad arbetar mer tvärprofessionellt. Elevhälsans arbete bör även i större utsträckning vara organiserade med sammanhängande skolområden. Tydliga professionsbeskrivningar skall tas fram med uppdrag och
roller som samspelar med skolornas pedagoger och ledning.

Skolans egna målområden
Uppföljning till och med VT-21
återfinns i respektive enhets pedagogiska bokslut
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3.1.2 Förskoleklass
Normer och värden
Uppföljning till och med VT-21
Precis som föregående pedagogiska bokslut fortsätter enheterna att väl beskriva arbetet med normer och värden
för våra yngsta elever på våra grundskolenheter. Arbetet med normer och värden är en naturlig del av verksamheten i förskoleklasserna. Flera exempel beskrivs i enheternas pedagogiska bokslut där grunden är vardagsnära
situationer som bearbetas via lek, film, samtal, dramatiska övningar och inte minst i den fria leken. Det systematiska arbetet att förebygga diskriminering och kränkande behandling bedöms fungera väl. Värdegrundsuppdraget
hanteras som en integrerad del av undervisningspraktiken och inte som ett isolerat uppdrag.
Enheterna rapporterar också att det krävs ett tydligt riktat organiserat arbete för att skapa ett tillåtande och tryggt
klassklimat. Eleverna kommer ofta från flera olika förskolor och har ett stort behov av struktur samt trygg och
tydlig ledning.
Det språkutvecklande arbetssättet har utvecklats utifrån begrepp som kopplas till normer och värden på ett vardagsnära sätt
Utvecklingsområde
Det finns ett behov av att koppla samman förskoleklassens värdegrundsarbete med årskurs ett så att övergången
till första klass blir tryggare och att linjen i arbetet fortsätter på ett naturligt sätt.

Elevernas ansvar och inflytande
Uppföljning till och med VT-21
Flera exempel beskrivs i enheternas rapporter kring hur elevinflytande bedrivs i förskoleklasserna. I analysen av
utvärderingsunderlagen från enheterna är att pedagogerna på ett tydligare sätt (jämfört med föregående år) kan
presentera det planerade arbetet. Eleverna blir mer engagerade, tycker uppgifterna är meningsfulla och att lusten
ökar när de får vara med och bestämma. De ser också att elever som i början behöver mycket stöd i sina val,
ganska snabbt blir alltmer självständiga. Det som är tydligt är att eleverna ges möjlighet att påverka i sin vardag/skoldag samt att de får träna i att ta och visa ansvar i samspel med andra. Eleverna tränas i demokratiska
processer på olik sätt. Men fortsatt har verksamheten kommit olika långt gällande elevernas ansvar och inflytande. Generellt behöver området ytterligare förtydligas, synliggöras och följas upp tillsammans med eleverna för
att åskådliggöra vad eleverna har inflytande och ansvar för. Det behöver bli tydligare att en viktig del av planeringen i förskoleklasserna kan ta sin utgångspunkt i något som eleverna visar intresse för.
Utvecklingsområdet kvarstår från föregående år att via förskoleklasslyftet skapa en gemensam syn grundat i
styrdokumentens skrivningar kring ansvar och inflytande.

Skola och hem
Uppföljning till och med VT-21
Kontakten mellan skola och hem bedöms fortsatt vara god. Ett mått är att antalet samtal till övergripande nivå
även detta läsår fortsätter att minska. Rektorerna och pedagogerna skapar möjligheter för vårdnadshavarna att på
olika sätt möta verksamheten samt att få möjlighet kring kontakt. Utifrån rådande pandemi har enheterna varit
tvungna att hitta fler arenor för kommunikation och samverkan än det fysiska mötet. Vårdnadshavarna har t.ex.
erbjudits individuella digitala inskolningssamtal. Unikum används ännu tydligare som ett kommunikationsredskap. Där ges löpande information om vad som är aktuellt. Fler enheter använder nu sociala medier för information och spridning och inblick i verksamheten. Detta är ett utmärkt sätt att sätta skolans undervisning i ett sammanhang.

Utvecklingsområde
Via nu nya arenor fortsätta att beskriva undervisning kopplat till läroplanen på olika sätt. Alla enheter bör vara
aktiva i att presentera och informera om sin verksamhet tillsammans med eleverna. Detta bidrar till stolthet över
sin verksamhet.
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Övergång och samverkan
Uppföljning till och med VT-21
Enligt styrdokumenten för våra verksamheter, bör ledningen av verksamheten ge mandat och resurser samt efterfråga uppföljning och utvärdering. Skolorna har ett systematiskt arbete gällande överlämningsarbetet mellan
förskoleklass och årskurs ett och elevhälsoteam är delaktiga och aktiva i denna process. Under året har en övergripande plan tagits fram gällande övergångar. För att arbetet skall kunna genomföras på ett bra sätt krävs samverkan mellan skolor, skolformer och annan pedagogisk verksamhet. Det finns nu gemensamma rutiner för
övergångar och samverkan mellan och inom skolformer. Implementering av dessa rutiner har påbörjats och ska
fortsätta under hösten 2021.
Det obligatoriska kartläggningsmaterialet har varit ett viktigt stöd i överlämningsarbetet mellan förskoleklass och
årskurs ett. I förskoleklasslyftet har ett kollegialt lärande skett mellan förskollärarna för att skapa gemensam syn
och ett gemensamt lärande i syfte att utveckla arbetet. Även för att utifrån föregående års utvecklingsområde
skapa förutsättningar för bättre samplanering och ett utökat samarbete mellan förskoleklass och lågstadiet, med
betoning på undervisning.

Utvecklingsområde
Implementera planen för övergång mellan förskola och förskoleklass som tagits fram centralt.

Centralt innehåll förskoleklass
Uppföljning till och med VT-21
En tydlig progression i utvecklingen av undervisningen utifrån det centrala innehållet kan ses i de beskrivningar
som återfinns i de pedagogiska boksluten från enheterna. De områden som föregående år sattes som utvecklingsområden har bidragit till utvecklingen. Dessa var:
Att via utvecklingsteamets specialpedagoger erbjuda stöd i utformningen av arbetssätt och arbetsformer på grupp och individnivå. Att
använda bedömningsstödets resultat till att identifiera undervisningens kvalitet så rätt stöd kan sättas in. Att förskoleklasslyftets
innehåll hjälper till att tydligare skapa en kvalitetsskillnad för utformningen av undervisningen.
Undervisningens kvalitet är inte genomgående jämn på alla enheter så fortsatt säkerställande av likvärdig undervisning måste ske. Det krävs fortsatt ett arbete med tydlig uppföljning kring att varje skola ser till att undervisningen bedrivs enligt läroplanens föreskrifter, samt att undervisningen vilar på vetenskaplig grund. Det finns nu
fler enheter som systematiskt beskriver hur de arbetar och följer upp arbetet med det centrala innehållet i förskoleklass, men detta är fortsatt av stor vikt att det utvecklas på alla enheter och i alla arbetslag.

Utvecklingsområde
Säkerställande av att alla enheter utvecklar undervisningen så att eleverna erbjuds en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer. Undervisningen i förskoleklassen ska bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning.
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3.1.3 Fritidshem
Normer och värden
Uppföljning till och med VT-21
Det utvecklingsområde som sattes inför föregående läsår har varit i fokus via kollegialt lärande hos rektorerna.
Området avsåg att belysa fokus kring elevens hela utbildning, där fritids utgör en naturlig del av verksamheten
och elevernas alla förmågor ska utvecklas. Rektorerna beskriver i sina bokslut ett mer riktat arbete kring normer
och värden i relation till fritidsverksamheten. Exempel på insatser:
Fritidsenheterna har genomfört en kartläggning/sociogram över hur barnens relationer till de vuxna ser ut.
Innevarande års fritidsgrupp har kartlagts i början av terminen. Fokus har varit på att skapa och upprätthålla goda relationer och
att samarbeta utifrån ett empatiskt och demokratiskt förhållningssätt.
Framgångsfaktorer har varit att det funnits en tydlighet om vad som ska hända under fritidstiden, schema med bildstöd. Strukturen
har varit känd för eleverna, pedagogerna gjorde, långt in på terminen, på samma sätt varje dag när fritids började efter skol dagens
slut. Pedagogerna har följt de gemensamma reglerna, så att alla vuxna har sagt samma sak.
Utvecklingsområde
Fortsätta utveckla att i undervisningen ta tillvara olikheter och ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse
för olika sätt att tänka och vara. Därigenom utveckla arbetet kring normer och värden med fokus kring elevens
hela utbildning, där fritids utgör en naturlig del av verksamheten och elevernas alla förmågor ska utvecklas.
Utifrån resultatet i "kolla ditt fritids" arbeta så att elevhälsan används främst förebyggande och hälsofrämjande,
för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Indikatorer

-

Antal kränkningsärenden, fritidshem

Utfall totalt 2021
20

Elevernas ansvar och inflytande
Uppföljning till och med VT-21
Samtliga enheter beskriver väl hur de arbetar med att skapa ansvar och inflytande för eleverna i fritidsverksamheten. Eleverna får vara delaktiga i sin lärandeprocess på fritidshemmet. Eleverna får vara med och bestämma
och utforma innehållet på fritidshemmet. Eleverna arbetar ofta i mindre elevgrupper och får komma till tals. Alla
elever blir då sedda och kan då påverka lättare sitt eget lärande och intresse, när det gäller val av aktiviteter och
innehåll.
Eleverna får ofta prova och testa att planera och leda en aktivitet med stöd av personal.
Detta ger möjlighet att få ha demokratiska diskussioner med andra elever och föra fram sina åsikter och tankar
för att sen omsätta det i handling.
På frågan: Jag kan påverka vad vi gör på fritids svarar 81% av eleverna positivt. Det är något lägre än föregående.
Utvecklingsområde
Säkerställa att elevernas inflytande över innehåll i verksamheten är kopplat till läroplanens centrala innehåll.

Skola och hem
Uppföljning till och med VT-21
Det har varit ett speciellt år gällande skola och hem på grund av pandemin. Vårdnadshavarna har inte fått
komma in i byggnaderna utan hänvisats till att ringa på dörren eller på telefon vi hämtning. Detta har överlag
fungerat bra. Precis som för skolan har möten skett digitalt. Fritidshemmen har på eftermiddagarna förlagt stor
del av verksamheten utomhus vilket har underlättat personlig kontakt med vårdnadshavarna vid hämtning, då
denna har skett utomhus. Samtliga enheter använder sig av Unikum som informationskanal men i olika stor utsträckning. Behov föregående år kring gemensamma rutiner vid hämtning och lämning har fått sin naturliga lösning p.g.a. Pandemin.
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Övergång och samverkan
Uppföljning till och med VT-21
Detta är ett område som tydligt måste belysas utifrån fritidshemmets uppdrag i relation till skolan. De allra flesta
skolorna bedriver någon slags samverkan mellan skola och fritidshem gällande upprättande av extra anpassningar
och särskilt stöd för elever som både går på fritidshemmet och i skolan. Skiljelinjen kan gå mellan i vilken grad
som samverkan är organiserad. En del av samverkan är uppbyggd kring att fritidspersonal även är involverad
med samma elever under skoltid, och att det på det viset finns en samverkan mellan mentor i klassen och personal på fritidshemmet om extra anpassningar och särskilda insatser. Specialpedagogerna verkar överlag ha viktiga
roller på alla skolor som överbryggande faktor mellan verksamheterna och en funktion som också har en bra insikt i vilka möjligheter, utmaningar och hinder som föreligger i respektive verksamhet. Specialpedagogerna är
också ett viktigt stöd för personalen på fritidshemmet gällande arbetet med särskilt stöd och extra anpassningar.
Utvecklingsområde
Fortsätta stärka upp med behörig lärare mot fritidshem samt utveckla kunskapen kring elever med särskilda behov så att övergång mellan verksamheter underlättas.
Utifrån resultatet i "kolla ditt fritids" skapa möjlighet så att personalen på fritidshemmet ges tillräckligt med tid
för planering, reflektion och utveckling.

Centralt innehåll fritidshem
Uppföljning till och med VT-21
Utifrån föregående års utvecklingsområde, att fritidshemmen ska bli en tydligare del av skolornas systematiska
kvalitetsarbete och en viktig faktor för elevernas måluppfyllelse, beskriver alla enheter en progression i arbetet.
Styrningen av fritidshemmet är tydligare samt fritidshemmets verksamhet har under året stått i fokus. Under läsåret 2020/2021 har sektor utbildning stärkt det kollegiala lärandet kring rektors pedagogiska ledning av fritidshemmens verksamhet. Utgångspunkten har varit forskaren Ann Pihlgrens bok –Fritidshemmet(2017). Boken
beskriver fritidshemmets villkor, styrning, lagarbete och arbetsmiljö samt fritidslärarens yrkesroll, kunskap och
kompetens. Den sammanfattande bilden av dessa dialoger är att förståelse och kunskap kring fritidshemmets roll
för hela verksamheten ofta har hamnat i skymundan. Det gäller inte enbart förhållandet mellan skola och fritids
utan även den roll som fritidshemmet har som egen verksamhetsform. Den praktiska yrkeskunskapen som fritidsläraren besitter behöver fångas in och tas tillvara. Utformningen av verksamheten på fritidshemmet behöver
mer ta sin utgångspunkt i hur eleverna med hjälp av fritidspedagogik kan utveckla sina förmågor så de stärker
hela lärandesituationen. Vidare har det blivit tydligt att skola och fritids måste skapa en likvärdig syn på hela uppdraget, hela dagen för alla elever. Ales skolor skulle behöva utveckla det tematiska och ämnesövergripande synsättet och använda all gemensam kunskap kring lärandets dimensioner. Alltför ofta blir fritidshemmets lärare en
slags resurs in i skolan och inte en jämbördig part i utveckling av undervisning och lärande. Då det i Ales skolor
är en förhållandevis låg behörighetsgrad gällande fritidshemmets personal så blir det en faktor som utmanar fritidshemmets likvärdiga kvalitet, både som enskild verksamhet och som en samverkande del av skolan. Dialog
har förts med rektorerna för kommunens fritidshem om vilken typ av stöttning som skulle behövas gällande arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet som även omfattar fritidshemmets verksamhet. I dessa dialoger beslöts att sektor utbildning skulle ta fram ett verktyg för självskattning av fritidshemmens verksamhet. Checklistan
redovisas under 5:1
Utvecklingsområden:
Fritidshemmen ska fortsätta utgöra en tydligare del av skolornas systematiska kvalitetsarbete där fritidshemmet
blir en viktig faktor för elevernas måluppfyllelse.
Riktad pedagogisk ledning så att verksamheten fortsätter att utvecklas utifrån centralt innehåll.
Utifrån resultatet i "kolla ditt fritids" skapa möjlighet för personalen på fritidshemmet att samverka med övrig
skolpersonal för att stärka kvalitén i fritidshemmets undervisning.
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4 Kolla din skola
4.1 Kolla din skola
4.1.1 Område
Område

Fråga

Undervisning och lärande

I undervisningen tas hänsyn till
varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och
tänkande.

Utfall År 2021

i:i
0

•
•

Lärarna ser till att eleverna får ett
reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens
innehåll.

i:i
0

•
•

Lärarna stärker elevernas vilja att
lära och deras tillit till den egna
förmågan.

Undervisningen innebär ett aktivt
lärarstöd för eleverna.

i:i
0

i:i
0

Undervisningen utgår från och
omfattar målen i läroplanen och
respektive kursplan för grundskolan, samt för respektive nationellt
program och ämnesplaner gällande gymnasieskolan.
Extra anpassningar och särskilt
stöd

Ansvariga på skolan ger eleven
skyndsamt stöd i form av extra
anpassningar inom ramen för
den ordinarie undervisningen, om
eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

När det gäller särskilt stöd följs
insatta åtgärder upp och utvärderas.

i:i
0

i:i
0

•
•
•
•
•

i:i
0

•
•

Bedömning och betygssättning

Eleven och elevens vårdnadshavare informeras om elevens utveckling.

Läraren utnyttjar vid bedömning
och betygssättning all tillgänglig
information om elevernas kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven, och gör en
allsidig bedömning av dessa kunskaper.

i:i
0

i:i
0

•
•

Kommentar 2021

Stämmer

3 (st)

Stämmer
delvis
(mer)

8 (st)

Stämmer
delvis
(mindre)

1 (st)

Stämmer

3 (st)

Stämmer
delvis
(mer)

6 (st)

Stämmer
delvis
(mindre)

3 (st)

Stämmer

9 (st)

Stämmer
delvis
(mer)

3 (st)

Stämmer

11 (st)

Stämmer
delvis
(mer)

1 (st)

Stämmer

12 (st)

Stämmer

5 (st)

Stämmer
delvis
(mer)

6 (st)

Stämmer
delvis
(mindre)

1 (st)

Stämmer

10 (st)

Stämmer
delvis
(mer)

1 (st)

Stämmer
delvis
(mindre)

1 (st)

Stämmer

8 (st)

Stämmer
delvis
(mer)

3 (st)

Ej svarat

1 (st)

Stämmer

10 (st)

Stämmer
delvis
(mer)

2 (st)
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Inom området undervisning
och lärande kan ses en tydlig
förbättring utifrån självskattningen. Särskilt gäller det hur
lärarna stärker elevernas vilja
till lärande och deras tillit till
sin förmåga. En av grundstenarna till ökad måluppfyllelse.
Ökning

Stor positiv förändring, mot
grön

Förbättring
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Område

Fråga
Läraren utvärderar elevernas
kunskaper utifrån de nationella
kunskapskraven.

Trygghet och studiero

Utbildningen utformas så att alla
elever tillförsäkras en skolmiljö
som präglas av trygghet och studiero.

Vid skolenheten bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka
kränkande behandling av elever.

Förutsättningar för lärande och
trygghet

Lärarna vid skolenheten har legitimation och är behöriga för den
undervisning de bedriver, om de
inte omfattas av något av undantagen från dessa krav.

Lärarna vid skolenheten samverkar med varandra i arbetet med
att nå utbildningsmålen.

Utfall År 2021

i:i 0
0

i:i
0

i:i
0

i:i
0

i:i
0

-

•
•
•
•
•

Det bedrivs ett förebyggande värdegrundsarbete för att skapa en
miljö som bygger på respekt och
delaktighet.

Elevhälsan används främst förebyggande och hälsofrämjande,
för att stödja elevernas utveckling
mot utbildningens mål.

i:i
0

i:i
0

-

•
•
•

Den studie- och yrkesorienterande verksamheten tillgodoser
elevernas behov av vägledning
inför elevernas val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet.

i:i
0

-

•
•
■

Kommentar 2021

Stämmer

10 (st)

Stämmer
delvis
(mer)

1 (st)

Ej svarat

1 (st)

Stämmer

4 (st)

Stämmer
delvis
(mer)

6 (st)

Ej svarat

2 (st)

Stämmer

6 (st)

Stämmer
delvis
(mer)

5 (st)

Ej svarat

1 (st)

Stämmer

5 (st)

Stämmer
delvis
(mer)

6 (st)

Ej svarat

1 (st)

Stämmer

7 (st)

Stämmer
delvis
(mer)

3 (st)

Stämmer
delvis
(mindre)

1 (st)

Ej svarat

1 (st)

Stämmer

7 (st)

Stämmer
delvis
(mer)

4 (st)

Ej svarat

1 (st)

Stämmer

2 (st)

Stämmer
delvis
(mer)

5 (st)

Stämmer
delvis
(mindre)

4 (st)

Ej svarat

1 (st)

Stämmer

2 (st)

Stämmer
delvis
(mer)

5 (st)

Stämmer
delvis
(mindre)

3 (st)

Stämmer
inte

1 (st)

Ej svarat

1 (st)
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Förbättring, kolla upp mot res
Gr

Förbättring, men fortsatt arbete behövs

En liten förbättring mot stämmer delvis, men ett stort arbete kvarstår i det förebyggande

Fortsatt arbete med lokala
syvplaner
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Område

Fråga
Skolbiblioteket används för att
stödja elevernas lärande och
kunskapsutveckling.

Utfall År 2021

i:i 0
0

•
■

Styrning och utveckling av verksamheten

Rektorn följer upp skolenhetens
kunskapsresultat samt trygghet
och studiero. Uppföljningen genomförs i relation till de nationella
målen och dokumenteras.

Rektorn planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och
genomför dessa.

Personalen vid skolenheten ges
möjlighet till den kompetensutveckling, som krävs för att de
professionellt ska kunna utföra
sina uppgifter.

Rektorn fördelar resurser inom
skolenheten efter elevernas olika
förutsättningar och behov.

Styrning och utveckling av verksamheten (del 2)

Rektorn planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och
genomför dessa.
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2 (st)

Stämmer
inte

1 (st)

Ej svarat
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delvis
(mer)
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Ej svarat
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Stämmer
delvis
(mer)
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delvis
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Stämmer
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(mer)
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Stämmer
delvis
(mer)
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Ej svarat
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Pedagogiskt bokslut skola 2020/2021, Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Fortsatt arbete med utvecklingsteam och skolbibliotekarier

Under året har stort fokus
lagts vid att stärka det pedagogiska ledarskapet på olika
sätt. Gällande styrning och utveckling av verksamheten så
har 4 av 5 delområden förbättrats avsevärt utifrån den
självskattning som gjorts.
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5 Kolla ditt fritidshem
5.1 Kolla ditt fritidshem
5.1.1 Undervisning och lärande på fritidshemmet
Fråga
Eleverna ges möjlighet att utveckla kommunikativa förmågor genom läsning, berättande
och samtal om sina upplevelser.

Eleverna ges möjlighet att använda digitala
verktyg i sitt lärande.

Utfall 2021

i:i
0

i:i
0

Eleverna stimuleras till att lära sig, samt använda sig av, matematiska resonemang.

i:i
0

Eleverna ges möjligheter att få ta del av närsamhällets utbud gällande förenings, kultur
och friluftsliv.
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0

•
•
•
•
•
•
•
•
■

Eleverna ges möjlighet att fördjupa och
bredda sina förmågor samt att arbeta i längre
processer.

i:i
0

•
•
■

Undervisning på fritidshemmet skapar på
olika vis möjligheter för elever med annat modersmål än svenska att använda både
svenska och sitt modersmål.

i:i
0

•
•
■

Undervisning på fritidshemmet främjar elevernas förmåga att lära tillsammans med andra
genom lek, rörelse och skapande.
Undervisningen syftar till att främja fantasi
och kreativitet genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.
Skolans likabehandlingsarbete är ett naturligt
inslag i undervisningen på fritidshemmet. e
och praktiska arbetssätt.
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3 (st)

Stämmer

3 (st)

Stämmer delvis
(mer)

6 (st)

Ej svarat

1 (st)
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5.1.2 Förutsättningar för lärande och trygghet
Fråga
Personalen på fritidshemmet samverkar med
varandra i arbetet med att stärka kvalitén och
likvärdigheten på fritidshemmet.

Personalen på fritidshemmet samverkar med
övrig skolpersonal för att stärka kvalitén i fritidshemmets undervisning.

Personalen på fritidshemmet samverkar med
övrig skolpersonal för att skapa en ”samsyn”
gällande elevernas lärmiljö och förhållningssätt.

Elevhälsan används främst förebyggande och
hälsofrämjande, för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Utfall 2021
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■

Elever i behov av extra anpassningar och
särskilt stöd ges detta stöd på fritidshemmet.

i:i
0

Eleverna ges möjlighet till reellt inflytande och
ansvar för aktiviteter och undervisning på fritidshemmet.
På fritidshemmet ges eleverna god möjlighet
till rekreation och vila.

Den fysiska lärmiljön är inkluderande och
främjar undervisningen på fritidshemmet.
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•

0
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•

o ■
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0

•-

5.1.3 Styrning och utveckling av verksamheten
Fråga
Verksamheten är organiserad så att den
stödjer samarbete och erfarenhetsutbyten
mellan personalen i fritidshemmet samt mellan fritidshemmet och skolan.

Utfall 2021

•
■

Kommentar 2021
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Fråga
Personalen på fritidshemmet ges tillräckligt
med tid för planering, reflektion och utveckling.

Utfall 2021

i:i 0
0

•
■

Rektorn är aktiv vad gäller att förbättra utvecklingen av undervisningens kvalité.
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•
•-
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Utbildningsnämnden

Inskrivningstal förskola och fritidshem
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Lika tillgång innefattar i sin grund rätten till skolgång genom exempelvis geografisk närhet,
där tillgången till utbildning i grundskolan i Sverige och i Ale är god och väl kontrollerad.
Tillgång till utbildning i förskola och fritidshem innebär att andelen inskrivna barn ska följas.
Forskning på området ska ligga till grund för eventuella insatser kopplade till detta. Alla barn
och elever ska få plats i Ales utbildning och i lokaler och lärmiljö som är lika gynnsamma för
resultaten. För äldre elever gäller att alla ska få sin rätt till en utbildning som leder vidare till
ett gott liv för den enskilde och en hållbar samhällsutveckling där utbildningsnivån är hög.
Under 2020 presenterades två utredningar som berör förskolan, fritidshemmet och pedagogisk
omsorg. Förslagen i de två utredningarna kan, om de blir omsatta i lag, få stora konsekvenser
för verksamheterna och kraven gentemot huvudmännen kan komma att skärpas. Ännu har
inga av förslagen omsatts i lag och därför har ännu inga konkreta åtgärder kopplade till detta
planerats. Förvaltningen fortsätter följa det politiska arbetet med utredningarnas förslag.
Nämndens arbete 2021
I det årliga systematiska kvalitetsarbetet ta del av inskrivningstalen för förskola och
fritidshem per ort, barnens vistelsetid ska tas med i analysen.
(Ur utbildningsnämndens nämndplan 2021)
Andel inskrivna barn i förskolan i Ale är ungefär samma som nivå som i riket och jämförbara
kommuner. På fritidshemmen är en större andel inskrivna i Ale än i riket.
De allra flesta barnen tar del av förskoleverksamhet innan de börjar den obligatoriska
förskoleklassen. För att nå alla barn behövs mer riktad kontakt till de som avstår från den
kostnadsfria allmänna förskolan.

Åsa Ericson
Sektorchef

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Maggan Melander
Verksamhetsutvecklare

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-70 30 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-17
Presentation Inskrivningstal förskola och fritidshem, maj 2021
Ärendet
Lika tillgång innefattar i sin grund rätten till skolgång genom exempelvis geografisk närhet,
där tillgången till utbildning i grundskolan i Sverige och i Ale är god och väl kontrollerad.
Tillgång till utbildning i förskola och fritidshem innebär att andelen inskrivna barn ska följas.
Forskning på området ska ligga till grund för eventuella insatser kopplade till detta. Alla barn
och elever ska få plats i Ales utbildning och i lokaler och lärmiljö som är lika gynnsamma för
resultaten. För äldre elever gäller att alla ska få sin rätt till en utbildning som leder vidare till
ett gott liv för den enskilde och en hållbar samhällsutveckling där utbildningsnivån är hög.
Nämndens arbete 2021
I det årliga systematiska kvalitetsarbetet ta del av inskrivningstalen för förskola och
fritidshem per ort, barnens vistelsetid ska tas med i analysen.
(Ur utbildningsnämndens nämndplan 2021)
Varje år görs en nationell insamling och mätning per 15 oktober, och jämförelser mellan
kommuner och riket avser därför alltid oktober månad.
Under 2020 har två, för ärendet relevanta, utredningar presenterats. SOU 2020:67 “Förskola
för alla barn – en bättre språkutveckling i svenska” lägger fram ett antal förslag med syftet att
stärka likvärdigheten genom att öka deltagandet i förskolans verksamhet och gynna barns
språkutveckling i svenska. Bland annat föreslås att förskolan ska bli obligatorisk från och 5
års ålder med syfte att skapa mer likvärdiga förutsättningar inför förskoleklassens
verksamhet. Det föreslås även direktinskrivning från 3 års ålder för de barn som är i behov av
en bättre språkutveckling i svenska och att barnet erbjuds en plats utan att föräldrarna behöver
ansöka om det. Utredningen föreslår även skärpta krav på kommuner att följa upp
inskrivningstal och reell vistelsetid samt att bedriva en mer omfattande
uppsökandeverksamhet mot de barn som ej deltar i förskolans verksamhet.
Under 2020 presenterades även SOU 2020:34 “Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem
och pedagogisk omsorg”. Denna utredning pekar bland annat ut fritidshemmets
kompensatoriska potential och hur en ökad likvärdighet i verksamheten gynnar
kunskapsinlärning och kan verka kompenserande. Utredningen ser inte att det i nuläget finns
möjlighet att införa ett allmänt fritidshem men föreslår istället att plats på fritidshem ska
erbjudas de elever som behöver extra anpassningar eller särskilt stöd för att nå vissa
kunskapsmål i enlighet med skolans styrdokument. Utredningen föreslår vidare flera
kvalitetsstärkande åtgärder för fritidshemmet och skärpta krav på huvudmän att skapa
lärmiljöer som kan bidra till en stärkt kompensatorisk kapacitet i verksamheten. Utredarna
utesluter inte ett allmänt fritidshem i framtiden men understryker att vägen dit går genom
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0303-70 30 00
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högre likvärdighet och insatser kopplat till de barn som är i störst behov av stöd för att nå
skolans kunskapsmål.
Utredningen lägger även om ett antal förslag som kommer att få stora konsekvenser för
pedagogisk omsorg och tydligt visar att det inte likställs med förskola. Framförallt föreslås ett
etableringsstopp för denna verksamhetsform men utredningen pekar även ut ett antal förslag
med syfte att stärka kvaliteten och likvärdigheten inom verksamheten.
Barn 1-5 år i förskoleverksamhet
Av alla barn i åldern 1-5 var 86 procent inskrivna i förskola oktober 2020. Det är ungefär
samma nivå som riket, 85 procent. Vid jämförelse med andra pendlingskommuner nära
storstad eller Västra Götaland finns inte heller någon skillnad. Mätningar för åren 2015-2020
visar att inskrivningstalen har förändrats marginellt över tid. Det har varierat mellan 82-86
procent och varit en något lägre andel än riket. Barn från 3 år har rätt till allmän kostnadsfri
förskola, och av barnen i åldern 3-5 år var 96 procent inskrivna i förskola.
Barn 1-5 år i pedagogisk omsorg
Andel barn inskrivna i pedagogisk omsorg i ålder 1-5 år har minskat till knappt två procent
och är ungefär samma nivå som riket och andra pendlingskommuner nära storstad. I ålder 3-5
år är 1,2 procent inskrivna i pedagogisk omsorg. Motsvarande jämförelsetal för riket saknas.
Barn 6-12 år i fritidshem
I Ale var 87,4 procent av barnen i åldern 6-9 år inskrivna på fritidshem i oktober 2020. Det är
knappt en procentenhet lägre andel än andra pendlingskommuner nära storstad, men en större
andel än i riket. I Ale syns en minskning över tid, tre procentenheter jämfört med 2019. Även
riket och jämförbara kommuner har minskat. I Ale beror den minskade inskrivningsnivån på
pandemin.
Av barnen i åldern 10-12 år var 26,8 procent inskrivna på fritidshem jämfört med 19,5 procent
för riket som helhet. I pendlingskommuner nära storstad var en något lägre andel inskrivna,
25,2 procent.
Mätning av inskrivningsgrad i Ale maj 2021
I maj 2021 var 94 procent av alla barn som är födda 2015-2019 inskrivna i
förskoleverksamhet (eller pedagogisk omsorg enligt ovan). Andelen är högre ju äldre barnen
är. Av de barn som är födda 2015 - 2017 är 97,5 procent inskrivna i förskola (eller pedagogisk
omsorg) medan inskrivningsnivån för barn födda 2019 är 83 procent. Det finns ingen
avgörande skillnad mellan orterna i kommunen.
Inskrivningsgraden säger dock ingenting om hur närvaron i förskolan ser ut. Det finns ganska
stora skillnader mellan förskolorna vad gäller den genomsnittliga schematiden för barnen.
Veckotiden varierar från 30 till 42 timmar, men på flertalet förskolor har barnen en
genomsnittlig tid på 36-38 timmar. Den genomsnittliga schematiden påverkas mycket av hur
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stor andel av barnen som har 15 timmars förskola, vilket varierar mellan förskolor och över
tid.
Det finns än så länge inget säkert sätt att mäta den faktiska närvarotiden i förskolan. Ett
system för detta håller på att implementeras.
I fritidshemmen minskar barnantalet över läsåret, i maj är det fler av de äldre barnen som valt
att sluta. Därför skiljer sig oktoberstatistiken mycket jämfört med maj.
I maj var 17,5 procent av eleverna födda 2008-2010 inskrivna, och bland de som är födda
2011-2014 var 78 procent inskrivna i fritidshem.
Barnens socioekonomiska bakgrund
Av de barn som inte är inskrivna i förskola och fritidshem är det en något högre andel som har
invandrat de senaste fyra åren än de som är inskrivna i förskola. Vad gäller föräldrarnas
utbildningsnivå är det en något högre andel som har gymnasieskola som högsta
utbildningsnivå som inte har barnen inskrivna i förskola. Det är dock så pass litet statistiskt
underlag att det inte går att dra några säkra slutsatser.
Vilken vistelsetid som ger kompensatorisk effekt finns inte heller klara slutsatser kring i de
utredningar som presenterats.
Slutsatser och förvaltningens bedömning
Inskrivningsgraden i både förskola och fritidshem är något högre i riket. Andel inskrivna barn
i fritidshem i åldern 10-12 är väsentligt högre i Ale än i riket.
De skillnader som syns mellan olika orter och skolornas fritidshem kan bero på en mängd
olika faktorer som till exempel hemmavarande småsyskon och föräldrars arbetstider.
Implementering av ett IT-system med stöd för planering av personal utifrån barnens närvaro
samt utvärdering av närvarotiden pågår. Då blir det möjligt att följa upp barnens faktiska
närvarotid på förskolorna. För fritidshemmen finns ett närvarosystem, se mer i kartläggning
om fritidshemmen.
Bedömningen är att Ale kommun ligger väl framme i att följa inskrivningsgraden och den
tidigare bedömningen att inte vidta särskilda åtgärder ligger kvar tills nationella
förändringarna träder i kraft.
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Utbildningsnämnden

Planering för tillitsdialoger hösten 2021
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Temat för tillitsdialoger under hösten 2021 är Lika möjligheter till framgångsrikt lärande. Det
är ett område som står i fokus för nämndens arbete.
Ur nämndens verksamhetsplan med budget 2021 (sidan 9)
Nämndens arbete 2021
• Genomföra tillitsdialoger med alla enheter på temat Lika möjligheter till framgångsrikt
lärande i syfte att medvetandegöra och ta gemensamt ansvar i styrkedjan
Tillitsdialoger genomföras via Teams i samtalsgrupper om cirka tio personer med en
samtalsledare som är politiker eller representant för sektorledningen. I samband med de
digitala tillitsdialogerna ser deltagarna en film.

Åsa Ericson

Eva Ljungmark

Sektorchef

Nämndsekreterare

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-08-19
Länkar/webbadresser till filmer:
Ale kommun - Tillitsdialog skola HT21: https://youtu.be/4ouleRjAx1g
Ale kommun - Tillitsdialog förskola HT21: https://www.youtube.com/watch?v=ufLTzSI-ajg
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Ärendet
Planering för tillitsdialoger hösten 2021

Datum

Alvhems, Garnvindeskolans, Kyrkskolans, Gunnarsgårdens
förskolor samt pedagogisk omsorg

2021-09-14

Björklövens, Båtsmans och Svenstorps förskolor

2021-08-16

Bohus, Byvägens, Surtes, Nordgärdets och Glasblåsarens förskolor

2021-11-01

Mor Annas, Nolängens, Nolhagens, Änggårdens och Äppelgårdens
förskolor

2021-11-01

Nygårdens, Rödklövergatans, Storgårdens och Vitklövergatans
förskolor

2021-08-16

Starrkärrs, Kronans, Hövägens och Olof Perssonsgårdens förskolor

2021-11-22

Garnvindeskolan och Alboskolan

2021-11-23

Himlaskolan och Nolskolan

2021-10-12

Kronaskolan F-3, 4-6 och Särskolan 1-6

2021-11-01

Kyrkbyskolan och Surteskolan

2021-08-30

Nödingeskolan F-3

2021-11-01

Ale gymnasium och Komvux

2021-09-21

Aroseniusskolan och särskolan 7-9

2021-08-31

Bohusskolan

2021-08-31

Da Vinciskolan

2021-09-20

Elevhälsan, utvecklingsteam och administration.

2021-11-18

Enheten för flerspråkighet inkluderas i sina skolor.
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