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1 Sammanfattning  

Året har till stor del präglats av pandemin. Mycket tid och resurser har lagts på 
att skapa en säker och hållbar verksamhet för våra barn, elever och 
medarbetare. 95,6% av vårdnadshavarna i förskolan är trygga med 
verksamheten och 94,6% av våra elever i grundskola och gymnasium känner 
sig trygga i skolan. Utifrån Arboga kommuns pulsmätningar ser vi att 
medarbetarna inom Barn- och utbildningsförvaltningen har ett högre resultat 
än Arboga kommun som helhet i 7 av 9 kategorier, vilket indikerar att man trivs 
och har ett stort engagemang för sitt uppdrag. 

En analys och bedömning utifrån Skolinspektionens kriterier för en 
framgångsrik förskola visar att måluppfyllelsen för 2020/2021 var hög. Vi har 
en hög andel utbildade förskollärare som driver det systematiska 
kvalitetsarbetet på förskolorna. Höstens teman har varit ICDP, lek och samspel 
samt introduktion av Bornholmsmodellen. Bornholmsmodellen är en 
språkmodell för barn i förskoleålder, som vuxit fram ur ett forskningsprojekt 
där barnen får ägna en liten stund varje dag åt språklekar. 

Vi kan glädjas över våra resultat i årskurs 9 för läsåret 2020/2021 där hela 89% 
av eleverna, efter lovskola, har behörighet till ett nationellt 
program. Höstterminens resultat visar dock på fortsatta utmaningar för högre 
måluppfyllelse. Under året har ett treårigt undervisningsutvecklande arbete 

påbörjats tillsammans med IFOUS och Göteborgs universitet.  

Av de elever som tog studenten på Vasagymnasiet vårterminen 2021 hade 88% 
examensbevis. Andel gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet 
till universitet och högskola inom tre år var för Vasagymnasiet vårterminen 
2021 79,7%. Pandemins konsekvenser som helhet har påverkat eleverna på olika 
sätt, de elever som började årskurs 2-3 höstterminen 2021 har hittills haft en 
betydande del av sin undervisning på distans eller partiell distans. 

Inom vuxenutbildningen har en stor del av undervisningen bedrivits på distans 
under 2021. Under höstterminen 2021 återgick en stor del av verksamheten till 
närundervisning igen. En svårighet har varit att många av vuxenutbildningens 
elever inte har tillgång till digitala verktyg. Det har försvårat genomförandet av 
distansundervisning. Trots detta har elever lyckats bra med sina studier. 

Ekonomi 
Nämnden uppvisar ett överskott på 1 235 tkr för verksamhetsåret 2021. År 2021 
var första året då nämndens verksamheter fick budget utifrån den nya 
resursfördelningsmodellen. Resursfördelningsmodellen fördelar medel utifrån 
volym och socioekonomi till samtliga verksamheter förutom särskola och 
vuxenutbildning. Under 2021 har alla verksamheter arbetat med att anpassa 
verksamheten utifrån sina nya budgetramar.  
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Förskolan: +1 540 tkr. 
Grundskolan: -1 061 tkr. 
Grundsärskolan: +509 tkr. 
Gymnasieskolan: +767 tkr  
Vuxenutbildningen: -1 374 tkr 

Det osäkra och svårförutsägbara ekonomiska läget samt pandemin har medfört 
att rektorernas planeringsförutsättningar har varit betydligt svårare under år 
2021. Under 2021 har verksamheterna kompenserats med statsbidrag för 
sjukfrånvaro vilket påverkat nämndens resultat positivt.  



 

Barn- och utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 2021

  5 

 

 

 

2 Inledning 

Nämnderna/styrelsen ska, enligt reglementet inom sitt område, se till att inom 
tilldelade ekonomiska ramar bedriva verksamheten enligt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten och de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige 
bestämt. 

Uppföljningen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera och styra 
kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten utvecklas i beslutad 
riktning. Processen syftar till att ge chefer och förtroendevalda underlag för att 
vidta åtgärder och styra verksamheten i beslutad riktning. Uppföljningen ska i 
första hand fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. 
Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner ska uppföljningen 
säkerställa att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom de 
tilldelade ekonomiska ramarna. 

Varje chef har ansvar för kontinuerlig uppföljning inom sitt ansvarsområde. 
Om uppföljningen visar på avvikelser från beslutad inriktning och 
resursfördelning ska detta utan dröjsmål rapporteras vidare i organisationen. 
Åtgärder för att korrigera avvikelserna ska genomföras inom egen delegation. 
Den kontinuerliga uppföljningen sammanställs i en rapport och behandlas vid 
varje nämndssammanträde. 

Utöver den kontinuerliga uppföljningen och den rapportering som följer av 
denna ska nämnd, styrelsen och kommunfullmäktige tre gånger per år få en 
skriftlig uppföljningsrapport. Dessa är; 

• Tertialuppföljning som är till och med april samt årsprognos 
(nämndernas prognoser utgår från utfall till och med mars), 

• Delårsrapport som är uppföljning till och med augusti samt årsprognos, 

• Årsredovisning som är uppföljning till och med december. 

Utöver denna skriftliga rapportering ska kommunstyrelsen få en 
ekonomirapport i mars, april, augusti och november innehållande en översikt 
av det ekonomiska läget samt eventuella åtgärdsplaner från nämnderna. 

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning 4 kapitlet (LKBR 2018:597) 
finns allmänna bestämmelser om årsredovisningen. Årsredovisningen 
innehåller övergripande information av den verksamhet som bedrivits under 
året och information om kommunens ekonomiska resultat och ställning. 
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3 Uppdraget 

Barn- och utbildningsnämnden fullgör, genom att själv anordna eller genom att 
köpa skolplatser, kommunens uppgifter inom utbildningsområdet. Nämndens 
ansvar omfattar förskola, fritidshem, förskoleklass, grund- och grundsärskola, 
gymnasium och gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, utbildning i 
svenska för invandrare, yrkeshögskola och uppdragsutbildning. 

Nämnden ansvarar vidare för det kommunala aktivitetsansvaret KAA 
(ungdomar under 20 år, som gått ut grundskolan och inte fullföljt en utbildning 
på ett nationellt program i gymnasieskolan) samt elevhemsverksamhet för 
gymnasieelever på RIG brottning (Riksidrottsgymnasium). 

Nämnden utövar kommunens tillsyn över den fristående förskolan Solkatten. 

I skollagen (2010:800) samt läroplanen för förskolan (Lpfö 18) finns tydliga krav 
på att varje förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där 
verksamheten planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella 
målen. Vi har även kommunala mål och mätningar som vi regelbundet följer 
upp och utvärderar i vår verksamhet. 

Skolans huvuduppdrag är att ge eleverna de kunskaper och färdigheter de 
behöver för fortsatta studier, ett framtida yrkesliv och ett livslångt lärande. 
Skolan har två övergripande uppdrag enligt läroplanen. De övergripande 
målen omfattar normer och värden samt kunskaper, som alla elever bör ha 
utvecklat när de lämnar grundskolan. 

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper 
som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också 
grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska 
utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för 
skolans verksamhet. 

Elevhälsans arbete syftar bland annat till att elever ska få lika tillgång till en 
likvärdig utbildning (1 kap. 8-9 §§ skollagen). Precis som all undervisning i 
skolan, ska elevhälsans arbete vila på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. Elevhälsan förhåller sig till rådande lagstiftning, bland annat 
skollagen, hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, patientdatalagen 
samt offentlighets- och sekretesslagen. Utöver dessa tillkommer ett antal 
författningar, föreskrifter och allmänna råd. 

Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan 
arbeta och verka i samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta 
studier. Vuxenutbildningen ska förmedla sådana kunskaper som utgör den 
gemensamma referensramen i samhället och som utgår från de grundläggande 
demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna. 
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Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna är individer med 
mycket olika förutsättningar. Även elevernas mål med utbildningen kan variera 
kraftigt. Utbildningen måste därför anpassas utifrån individens behov och 
förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. 
Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov 
och förutsättningar. 
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4 Årets verksamhet 

Huvudmannens analysarbete 
Under 2021 har nämnd och förvaltning inlett ett fördjupat analysarbete kring 
resultaten i verksamheten. Nämnden identifierade 10 viktiga nyckelfaktorer för 
förvaltningen att arbeta vidare med för fortsatt god måluppfyllelse. 

1. Ledarskapet 
2. Fokusera på uppdraget 
3. Närvaro 
4. Bra lärmiljö, inne och ute 
5. Samarbete med högskolor och universitet 
6. Barn i behov av särskilt stöd 
7. Lärarbehörigheten 
8. Interkommunalt samarbete 
9. Läsa, skriva, tala svenska 
10. Digitalisering 

I årets verksamhet har nyckelfaktorerna haft påverkan på arbetet. 

Förskolans verksamhetsområde 

Pandemin 
En stor och viktig uppgift under 2021 har varit att skapa en säker och hållbar 
förskola för våra barn och medarbetare utifrån pandemin. Vi har arbetat utifrån 
säkra och hållbara rutiner, exempelvis kring frånvarohantering, inskolningar, 
måltider, samtal och möten. De flesta möten sker via Teams, även vårens 
utvecklingssamtal har till stor del genomförts digitalt. 
Undervisningen har i stor utsträckning flyttats ut, så begreppet 
utomhuspedagogik har varit i fokus på förskolorna. 
En av de största svårigheterna av pandemin är den höga frånvaron. Cirka 40 % 
av barnen och 20 % pedagogerna har varit frånvarande under året, vilket 
betyder att många barn haft en väldigt låg närvaro på förskolan. 

Organisation för kollegialt lärande 
Vid vårens utvärdering av uppdragsbeskrivning och schemaläggning framkom 
det att pedagoger upplever att de saknar schemalagd planerings- och 
reflektionstid. De efterfrågar även mer tid för kollegialt lärande. Det var också 
tydligt att det fanns individuella upplevelser gällande schemaläggning. 
Som åtgärd har vi skapat en ny struktur för planerings- och reflektionstid i 
organisationen, vilken sjösattes under höstterminen. 
Höstens teman har varit ICDP, lek och samspel samt introduktion av 
Bornholmsmodellen. Bornholmsmodellen är en språkmodell för barn i 
förskoleålder, som vuxit fram ur ett forskningsprojekt där barnen får ägna en 
liten stund varje dag åt språklekar. 
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Det finns mycket positiva resultat från en studie som genomförts på Åland där 
resultaten visar att bland de språktränande barnen minskade andelen barn med 
lässvårigheter från årskurs 1-9 med hälften, jämfört med de barn som inte 
arbetat med Bornholmsmodellen. 

Vårdnadshavarenkät 
Resultat av vårdnadshavarenkäten är ett viktigt underlag i vårt 
utvecklingsarbete. Enkätundersökningen genomförs varje år och riktar sig till 
vårdnadshavare till de barn i förskolan som fyller 4 och 5 år under det aktuella 
året. 95,6% av de svarande vårdnadshavarna anser att de känner sig trygga med 
sitt barns vistelse på förskolan oftast eller helt. 

 

Delat ledarskap, ett samledarskap 
På område Söder arbetar rektorerna sedan uppstarten av förskolan 
Skogsgläntan i ett delat ledarskap där de kan avlasta varandra och utbyta 
kollegialt lärande i det vardagliga arbetet. I och med den nya förskolan fanns 
det utrymme för rektorerna på området att ha sina kontor intill varandra på 
enheten. 
Döös och Wilhelmssons (2019) studie om delat ledarskap i förskola och skola 
visar att delade arbetsformer uppskattas av skolledare. Exempelvis i svåra 
beslutssituationer är det en vinst att ha en kollega som är lika insatt och med 
samma ansvar som en själv. I ett delat ledarskap finns bättre förutsättningar för 
att hålla fokus på pedagogisk kvalitet och skolutveckling. 
Enligt skollagen får en rektor leda flera förskole- eller skolenheter, men en 
förskole- eller skolenhet kan bara ha en rektor, så respektive rektor är formellt 
rektor för sina enheter. 

Förskolans prioriterade utvecklingsområden under 2021 
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Implementera förskolans gemensamma vision 

Arbogas förskolor har tagit fram en gemensam vision, "En plats för lärande 
möten där alla blir sitt bästa jag". 
Rektorerna har tillsammans med pedagogerna arbetat med hur vi i alla möten, 
oavsett om det är barn, vårdnadshavare, kollegor, chefer eller andra, kan 
möjliggöra att alla får bli sitt bästa jag. 
Visionen har implementerats och tagits emot väl av pedagogerna. Visionen ger 
en meningsskapande helhet för förskolorna, skapar en långsiktighet och 
likvärdighet samt ger en gemensam drivkraft. 

Synliggöra dokumentation genom processväggar 

Den analoga dokumentationen synliggör och fångar upp barnens egna tankar 
kring sitt lärande. Att arbeta med processvägg handlar om att med 
utgångspunkt i det som har hänt, utveckla utbildningen och undervisningen 
tillsammans, barn och pedagoger. Att göra barn delaktiga i dokumentationen 
har flera syften. Att dela den med barnen och att som pedagog öppna ögon och 
öron och göra sig nyfiken på vad barnen fastnar för, vilka detaljer, frågor, 
händelser eller material som barnen uppmärksammar är kanske något helt 
annat än vad pedagogerna har tänkt sig. Genom att ta till vara på barns 
nyfikenhet och intressen, underlättar det för den fortsatta planeringen av 
undervisningen. 

Processvägen öppnar även upp för att vårdnadshavare kan bli mer involverade 
i utbildningen, skapa större insyn samt öka delaktigheten. Enligt läroplan för 
förskolan, Lpfö 18, ska mål och innehåll vara tydliga mål och innehåll i för att 
skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande. 

• Förtydligande pedagogik, TAKK och bildstöd. 

Tydliggörande pedagogik, TAKK (tecken som kommunikation) och bildstöd, 
var det område som vi såg i kartläggningen hösten 2019 att vi behövde utveckla 
och därför genomfördes det en fortbildning för alla pedagoger. Att arbeta med 
förtydligande pedagogik är något som stärker alla barn. Alla barn har rätt till 
ett språk och genom att arbeta med TAKK och bildstöd förstärker det 
kommunikationen hos flera barn. Framför allt hos de yngre barnen som inte har 
ett utvecklat verbalt språk. Det är viktigt att alla pedagoger praktiserar detta i 
vardagen och implementerar det i sitt förhållningssätt. Att känna sig trygg i 
TAKK och bildstöd kräver daglig repetition för att kunskapen ska bli befäst. 
Detta är ett område som vi ser att vi behöver ha återkommande repetition i för 
att bibehålla kunskap och hålla det levande i vardagen. 

Stärka pedagogens roll i barns lek och samspel 

Fortbildning har skett för att stärka pedagogernas roll i barns lek och samspel 
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under ledning av förskolans specialpedagog. När barn leker berättar de alltid 
något om sig själva. För att kunna ta del av dessa berättelser är det viktigt att 
kunna vara en närvarande pedagog. Forskaren Margaretha Öhman, 
Skolforskningsinstitutet (2019), lyfter att det är viktigt att pedagoger har 
kunskap om de olika roller de kan inta i barns lek lek såsom materialförvaltare, 
rekvisitör, regissör eller lekledare och att man har förmågan att kunna växla 
mellan dessa. 

Stärka förskollärarnas ledarskap 

Enligt skollagen är endast den som har legitimation som förskollärare behörig 
att bedriva undervisning. Läroplanen betonar och tydliggör förskollärarens 
ansvar och ledning gällande undervisning och dokumentation. Utifrån 
förskolans uppdragsbeskrivning och förskollärarens förtydligade uppdrag i 
läroplanen med ansvar för utbildning och undervisning, gjordes en 
kartläggning över utbildningsbehov för yrkesgrupperna där det framkom att 
förskollärarna behöver stärkas i sin roll som pedagogiska och kollegiala ledare. 
Alla förskollärare kommer därför att utbildas i att leda utan att vara chef. På 
grund av pandemin har utbildningen hela tiden flyttats fram, då den inte är 
lämplig att genomföra digitalt. Utbildningen planeras att återupptas under 
våren 2022. 

Skolverkets rekommendationer för minskade barngrupper 

I Skolverkets allmänna råd finns riktlinjer för antal barn i barngruppen 
avseende ålder. Det är viktigt i denna organisation att vi inte stirrar oss blinda 
på antal barn i varje team utan tar hänsyn till pedagogernas utbildning och 
kompetens, personaltätheten relaterat till antal barn, barngruppens 
sammansättning och den fysiska miljön. Detta är avgörande faktorer som ska 
styra gruppens storlek. I Skolverkets allmänna råd med kommentarer, 
Måluppfyllelse i förskolan, står: ”Som riktmärke för antal barn i en barngrupp 
rekommenderar Skolverket 6–12 för barn i åldern 1–3 år respektive 9–15 för 
barn i åldern 4–5 år. Riktmärket ska tolkas som något att förhålla sig till och inte 
något statiskt. Det kan alltså både vara färre eller fler barn i en barngrupp än 
vad riktmärket anger, beroende på hur väl de tidigare nämnda faktorerna 
fungerar tillsammans”. 
För att kunna möta de allmänna råden med minskade barngrupper strävar 
samtliga förskolor mot att arbeta i team eller mindre grupper. När barnen vistas 
i mindre grupper får de mer lugn och ro i sin lek, färre relationer att förhålla sig 
till under en dag och det ökar möjligheten till samspel och kommunikation 
mellan pedagoger och barn. Pedagogerna kan lättare följa var varje individ 
befinner sig och utgå från barnens nyfikenhet och intresse i undervisningen. 
Då alla förskolor har sina unika utmaningar exempelvis lokalernas utformning, 
sjukfrånvaro och osäkerhet vid ensamarbete är detta fortfarande ett aktuellt 
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utvecklingsområde. 

Arbetsglädje - att lyfta andra till sitt bästa jag 

Förskolan har arbetat för att öka medarbetarnas trivsel och arbetsglädje, ett 
arbete som ständigt pågår. Rektor har en stor och viktig uppgift då det gäller att 
se till att alla trivs och känner glädje att gå till arbetet. Detta är ett arbete som 
måste göras tillsammans med samtliga pedagoger. Vi är varandras 
arbetsmiljöer. 
Att lyfta andra till sitt bästa jag är ett förhållningssätt och målet är att 
förhållningssättet ska genomsyra arbetet på förskolan. Vi ser och hör glädje, 
engagemang och lärorika dialoger bland våra pedagoger efter att de deltagit i 
kollegialt lärande. Att få tid att diskutera och reflektera sitt eget arbete och 
pedagogiska dilemman tillsammans med andra i tvärgrupper har stärkt och 
gett bekräftelse till pedagogerna. 

• Resursfördelningsmodellen, transparens och förståelse för budgetarbete. 

Samtliga förskolor har effektiviserat sin grundbemanning under 2021. 
Rektorerna är transparenta i arbetet med ekonomin och medarbetarna får 
systematiskt information om det ekonomiska läget på arbetsplatsen. Allt för att 
skapa delaktighet och förståelse. Det som har varit svårt med den nya modellen 
är att periodisera budgeten, då det är färre barn inskrivna på hösten än på 
våren. Många lärdomar har gjorts under detta första år vilket kommer att bidra 
till ett bättre budgetarbete under 2022. 

Rektorernas farhåga med resursfördelningsmodellen är att vi får allt fler barn 
som är i stort behov av stöd. Enligt Skollagen är det rektorns uppgift att se till 
att alla elever utvecklas så långt som möjligt. 

Grundskolans verksamhetsområde 

Inför året 2021 fanns en osäkerhet kring det ekonomiska läget. Året har 
genomförts enligt den planering som förutspåddes med viss förändring då 
pandemin präglat även detta är. Rektorerna har haft bättre 
planeringsförutsättningar 2021 än året innan, vilket bidragit till att arbetet med 
kärnuppdraget har haft större fokus med start inför läsåret 2021/2022. Läsårets 
elevresultat är även ett stort steg framåt, specifikt gymnasiebehörighet för de 
elever som lämnade årskurs 9 till sommaren 2021. 

Under 2021 startade även Medåkers friskola vilket påverkade elevantalet i 
grundskolan. En oro fanns kring antalet elever i den kommunala grundskolan. I 
december 2020 var antalet elever 1496 i den kommunala grundskolan och ett år 
senare 1507, detta trots att vi har cirka 30 elever i friskolan. Inflyttning av 
barnfamiljer till Arboga har påverkat grundskolans elevantal under året. 
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Under året är arbetet påbörjat med planering av en ny Gäddgårdsskola. 
Stureskolan avslutar snart en större renovering, vilket har präglat 
verksamheten under året då tillfälliga lokaler har utnyttjats. Arbete med 
lokalförutsättningar har präglat året 2021. Antalet elever i grundskolan blir fler 
och det är då naturligt att se över lokaler och hur vi får till goda miljöer för 
lärande. 

Efter en revisionsgranskning påbörjades arbetet inför 2021 med att fördela 
resurser utifrån elevers behov och förutsättningar. Arbetet har pågått under 
hela 2021 för att se till att skolan lever upp till det kompensatoriska uppdraget, 
oavsett elevernas förutsättningar så ska skolan se till att alla elever har 
möjligheter att nå de mål som skolan har. Genomförande av ny 
resursfördelningsmodell samt ny ekonomisk styrmodell har pågått under 2021 
och det finns fortfarande aspekter som behöver skruvas till för att hamna helt 
rätt i den ekonomiska styrningen. 

Styrning från huvudmannen har under 2021 fokuseras på 
undervisningsutveckling och insatser som har undervisning i fokus. Det 
systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats och idag sker en djupare analys och 
dialog kring vilka insatser och processer som kan vara relevanta samt en 
tydligare koppling till vetenskaplig grund. Vi behöver se elevernas resultat i 
ljuset av den undervisning de får och arbeta med att få till en likvärdig 
undervisning i våra skolor. Samarbetet med IFOUS och Göteborgs universitet 
är påbörjat och en grupp av personalen samt alla rektorer har fått delta på ett 
utvecklingsseminarium under hösten och detta blir en god grund för 
uppföljning av elevers kunskaper och av lärares undervisning. Grundskolan 
har lagt mycket av sina mötestider på ekonomi, administration och lokaler. Det 
är förutsättningar och är viktiga för att en verksamhet ska fungera, dock 
behöver en organisation använda en del av sin tid till utvecklingsorganisation. 
15% av vår tid behöver läggas på utvecklingsorganisation och det är en 
målsättning för grundskolans arbete framöver. 

De fortsatta utmaningarna för grundskolan är förutsättningar såsom lokalerna, 
ekonomi, kompetensförsörjning samt till viss del likvärdighet utifrån 
skolsegregation där elevsammansättningen är uppdelad mellan våra skolor. 

Då det gäller inre förutsättningar så är det god undervisning kopplat till 
kunskapsresultaten som behöver fortsätta att vara i fokus. Personalen i skolorna 
ska lägga sin energi och sina mötestider på kollegiala samtal om 
undervisningsutveckling. Rektorer ska lägga huvuddelen av sin tid på det 
pedagogiska ledarskapet för att skapa undervisningsutvecklande processer. 

Grundsärskolans verksamhetsområde 

Grundsärskolan har under 2021 expanderat enormt. Antalet elever inför läsåret 



 

Barn- och utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 2021

  14 

 

 

 

2020/2021 var 26 och i december 2021 var det 37 elever, en ökning med åtta 
elever sedan juni 2021. Ytterligare elever väntar på en plats i grundsärskolan. 
Olika lösningar har under året gjorts för att få till lärmiljöer och klassrum för 
alla elever. Antalet personal har ökat under året, i dagsläget finns 24 personal, 
förra våren 19. 

Grundsärskolans gemensamma förhållningssätt och "lärande för livet-
perspektivet" är två centrala och viktiga framgångsfaktorer i verksamheten. 
Genomförda undersökningar, exempelvis Skolinspektionens 
vårdnadshavarenkät, klassens kvalitetsrapport, trygghetsvandringar samt 
samtal med elever, visar att majoriteten av eleverna och vårdnadshavarna 
upplever skolan som trygg, att de grundläggande värdena på skolan uppfattas 
som mycket goda samt att skolan i mycket hög grad arbetar med att förhindra 
kränkningar. 

Alla aktiviteter i grundsärskolan utgår från elevernas utvecklingsnivå, intresse, 
förutsättningar och behov. Personalen i särskolan lägger stor vikt vid att 
elevens mål ska ligga något högre än den egna utvecklingszonen för att 
utmanas och med stöd av ett vägledande förhållningssätt utveckla kunskaper 
och sitt lärande till nya nivåer och tro på sig själva och sitt lärande. 

En analys av detta kan vara att pedagogerna har god kompetens för uppdraget, 
att vi främst anställer pedagoger med pedagogisk utbildning det vill säga lärare 
med behörighet till grundsärskolan, speciallärare, förskollärare eller har någon 
annan spetskompetens som behövs i verksamheten. Detta i kombination med 
höga förväntningar och särskolans gemensamma förhållningssätt bidrar till den 
höga kvaliteten i verksamheten. 

Förskoleklassens verksamhetsområde 

Undervisningen i förskoleklass ska stödja elevernas lärande och utveckling mot 
högre måluppfyllelse och utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de 
övergripande mål och riktlinjer som framgår av kapitel 1 och 2 i läroplanen. 
Kapitel 3 i läroplanen förtydligar syftet med och det centrala innehållet i 
undervisningen i förskoleklassen samt hur undervisningen ska ge eleverna 
förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som senare 
kommer att ställas i den aktuella skolformen. 

Arbetet i förskoleklass har haft särskilt fokus på: 

• språklig medvetenhet 

• matematiskt tänkande 

Generellt kan sägas att arbetet i förskoleklasserna förbereder eleverna väl för 
framtida utbildning och grunden för läsa-skriva-räkna garantin. 
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Under kommande läsår behövs mer riktade insatser till förskoleklassens 
verksamhet så att personalen får relevant kompetensfortbildning. 

Fritidshemmets verksamhetsområde 

Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund och det uppdrag 
samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår av kapitel 1 och 2 i 
läroplanen. Kapitel 4 i läroplanen förtydligar syftet med det centrala innehållet i 
undervisningen i fritidshemmet. Begreppet undervisning ska ges en vid 
tolkning i fritidshemmet där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. 
Undervisningen i fritidshemmet utgår från och omfattar målen i läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Under året har fritidshemmets fokus på lärande uppdraget varit prioriterat och 
satsning på utveckling av fritidshemmet uppdrag har påbörjats under hösten 
2021. Personalen har fått inspirationsföreläsning kopplat till läroplanen under 
de första dagarna i januari 2022. Personal från fritidshemmet deltar även i 
IFOUS programmet. 

Organisation 

Rektorsorganisationen har under 2021 varit i fokus för att skapa så gynnsamma 
möjligheter som det bara går för ett hållbart ledarskap i grundskolan. Vi vet att 
omsättning på rektorer är ett nationellt problem och vi vill behålla våra ledare i 
Arbogas grundskolor. När elevantalet ökar så blir det även aktuellt att se över 
våra rektorers områden. Arbetet har påbörjats under hösten 2021. 

Tre av rektorerna läser den obligatoriska statliga rektorsutbildningen (20% 
universitetsstudier under tre år) vilket innebär att det är flera som är nya i sitt 
yrke. 

Något som fortfarande inte nog kan betonas är vikten av att rektorer och skolor 
får tid till att utveckla kärnuppdraget, undervisning, för att förbättra resultaten. 
(Utmärkt ledarskap i skolan, Jan Håkansson och Daniel Sundberg, 2018). Rektors 
aktiva pedagogiska ledarskap är avgörande för god skolutveckling. Det finns 
ett samband mellan rektors möjlighet att fokusera på det pedagogiska 
ledarskapsuppdraget och enhetens resultat. Huvudmannen har under läsåret 
lagt fokus på en hållbar ledningsorganisation samt strategier för att behålla och 
rekrytera nya ledare till grundskolan. Stödfunktioner och styrkedjan behöver 
vässas ytterligare för att stödja rektorerna och lärarna till att fokusera på 
kärnuppdraget. 

Prioriterade utvecklingsområden inför läsåret 2022 

• Fokus undervisning 

Enighet råder bland skolforskningen idag. Den största skillnaden görs i 
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undervisningen, i klassrummet, i samspelet mellan lärare och elev. Hur kan 
kvalitetsarbete och organisation stödja rektorer och lärare att hålla fokus på 
utveckling av undervisningen? Professionsutveckling genom kollegiala 
processer med kvalitet och likvärdighet i undervisningen behöver prioriteras. 
Utifrån detta så kommer verksamhetsområdet delta i forskningsprogrammet 
”Fokus undervisning” fram till 2024. 

Utifrån stärkt pedagogiskt ledarskap i klassrummet fortsätter insatsen 
”Kooperativt lärande” på alla grundskolor i Arboga kommun. Insatsen 
påbörjades med förstelärare, som har fått utbildning och litteratur, för att kunna 
leda kollegiala lärprocesser på sina skolor. Under 2021 har alla lärare fått 
kompetensutveckling samt litteratur i ”Kooperativ lärande” för att stärka 
likvärdighet samt utveckla samspels- och samarbetskultur i klassrummet. 

• Stärkt pedagogiskt ledarskap på chefsnivå 

Tre rektorer deltar i den statliga rektorsutbildningen och samtidigt är IFOUS-
programmet påbörjat och ett spår i detta är att följa rektors ledarskap i skolan. 

Utifrån Populummätningarna kan vi konstatera att personalen i grundskolan 
trivs med sitt arbete samt uppskattar rektorernas arbete och värderar att de 
visar uppskattning samt har stort förtroende för personalens arbete. 

Under hösten har två av rektorerna fått ytterligare ledningsstöd för att kunna 
fokusera mer på undervisningens utveckling. Detta har fallit väl ut och vi ser 
över hur vi kan arbeta mer i team och skapa andra typer av tjänster för att 
stödja rektors pedagogiska ledarskap. 

Gymnasieskolan verksamhetsområde 

Pandemin har haft stor påverkan på utbildningen även under 2021. Enligt 
Skolinspektionens granskning ”Rektors uppföljning och planering framåt mot 
bakgrund av distansundervisningen, Stöd och stimulans till elever vars 
kunskapsutveckling påverkats negativt av densamma samt Organisation och 
planering inför läsåret 20/21” beskriver Vasagymnasiets elever att 
distansundervisningen fungerade bra. Beskedet kom plötsligt men det gick bra 
att ställa om snabbt. Distansundervisningen skedde enligt ordinarie schema i 
realtid. Några enstaka moment blev framflyttade, men de avklarades under 
vårterminen 2021. 

Både skolledning och lärare arbetar elevnära vilket gör att de kan få tidiga 
indikationer och fånga upp elever som behöver stöd. Eleverna upplever det 
olika svårt i olika ämnen att plugga på distans. Matematik och fysik upplevs till 
exempel svårare på distans än samhällskunskap. Lärarna var dock tillgängliga 
även utanför lektionstid, vilket bidrog till att elever kunde prata enskilt och få 
hjälp. För de elever som blev underkända eller inte blev klara med sina 
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uppgifter utökades exempelvis ”mattestugan” där de fick extra hjälp och 
möjlighet att ta igen det de missat. Eleverna upplever att lärarna tar sig tid för 
eleverna, både under tiden av distans och vid undervisning på plats. 

Pandemins konsekvenser som helhet har påverkat eleverna på olika sätt, de 
elever som började årskurs 2-3 höstterminen 2021 har hittills haft en betydande 
del av sin undervisning på distans eller partiell distans. Vi arbetade intensivt 
för att under hösten 2021 åter stärka sammanhållningen i klasser och på skolan. 

Vi har analyserat elevernas kursbetyg i samtliga årskurser i juni 2021 samt 
examensbevisen för årskurs 3 i juni 2021, inom ramen för vårt systematiska 
kvalitetsarbete. Andelen examensbevis för de elever som fullföljde sin 
utbildning på Vasagymnasiet var år 2021 88%. Förra året var det 94% och snittet 
i riket ligger generellt på cirka 85% examensbevis. 

Vi påbörjade under året ett arbete med "Framtidsspaning" utifrån bland annat 
resultat i Medarbetarenkäten och tidigare utvärderingar inom bland annat 
studiemiljö/arbetsmiljö, att lära i en digital värld och ledarskapet i 
klassrummet. I "Framtidsspaningen" inkluderade vi även den partiella 
distansundervisningen och närundervisningen. 

Bedömning och betyg har varit ett arbetsområde med bland annat metoderna 
för sambedömning och olika bedömningsmatriser. Vi har fortsatt att erbjuda 
Skolverkets webbutbildning i bedömning och betyg till våra lärare. Vi har 
under året avsatt mer tid än tidigare till ämnessektorernas lärare för 
sambedömning av bland annat slutprovet i matematik, svenska och engelska 
men även inom andra ämnes- och kursområden. Detta arbete har gett gott 
resultat. 

Under hösten 2021 har vi implementerat den nya lärplattformen Unikum samt 
flera funktioner i Teams. 

Förstelärarnas uppdrag omfattar bland annat arbetsområden kring: 

• delaktighet och utveckling av teknikundervisningen på grundskolan 
med bland annat mattestugor och 3D-verkstad 

• att lära och lära ut i en digital värld, inklusive användandet av moderna 
digitala verktyg 

• elevernas förkunskaper, både från grundskola till gymnasiet och från oss 
till universitet/högskola eller arbete 

APL (arbetsplatsförlagt lärande) på yrkesprogrammen är ett viktigt inslag för 
bättre måluppfyllelse, både inom kursernas centrala innehåll och 
program/examensmålen, samt för att öka elevernas förståelse för sammanhang 
och helheter. Andra viktiga inslag är att vi under normala förhållanden 
genomför våra många studiebesök och studieresor. På grund av pandemin var 
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vi även i år tvungna att ställa in de flesta studiebesök och studieresor, inklusive 
de i SAABs regi för teknikprogrammet/SAABs tekniska gymnasium (STG). 

På STG införde vi till läsåret 2020/2021 UF-konceptet (Ung Företagsamhet) som 
obligatoriskt arbetssätt inom ramen för bland annat kursen entreprenörskap. 
Det gjorde vi även inom undervisningen inom teknikområdena på SAAB samt 
inom sommarprojekten. SAABs ingenjörer samarbetar med våra UF-lärare samt 
är UF-rådgivare åt eleverna. 

Antalet registrerade UF-företag 2021 var 109 elever och 34 företag, vilket är en 
ökning från tidigare år. 

Vi utökade vårt ekonomiprogram från och med höstterminen 2021 med att även 
erbjuda juridikinriktning. 

Vuxenutbildningens verksamhetsområde 

En stor del av undervisningen har bedrivits på distans under 2021. Under 
höstterminen 2021 återgick en stor del av verksamheten till närundervisning 
igen. Distansundervisning har i hög grad präglat vuxenutbildningens 
verksamhet. Vi har blivit bra på att utveckla den digitala undervisningen och 
lärarna känner sig tryggare med att använda det. En svårighet har dock varit att 
många av vuxenutbildningens elever inte har tillgång till digitala verktyg. Det 
har försvårat genomförandet av distansundervisning. Trots detta har elever 
lyckats bra med sina studier. 

Under året har verksamheten varit delaktig i att förbereda inför den kommande 
organisationsförändringen där vuxenutbildningen, 
arbetsmarknadsverksamheterna och försörjningsstöd kommer att sammanföras 
till ett gemensamt verksamhetsområde. 

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden 2021 

• Utveckla våra digitala resurser 

För att underlätta för fler att kunna ta del av digital undervisning har vi 
möjliggjort så att vi kan tillhandahålla digitala enheter för utlåning. 

• Erbjuda fler former av distansutbildning 

För att de som har behov av att kunna kombinera studier med annan 
sysselsättning ska få möjlighet att studera, vill vi utveckla distansutbildning på 
hel- eller deltid. 

• Mer undervisning i egen regi 

För att bättre kunna säkra och följa upp kvaliteten i undervisningen vill vi öka 
undervisning som bedrivs inom vår egen verksamhet på Högskolecentrum. 
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• Erbjuda utbildning på alla nivåer utifrån individens behov 

• Studiecoachning/studieteknik 

Elevhälsans verksamhetsområde 

Året 2021 har i varierande grad präglats av den pågående pandemin. Tre 
skolsköterskor har hjälpt hemsjukvården att vaccinera personer med hemtjänst 
och på särskilt boende, i två omgångar (dos 1 och dos 2). Vi har även förberett 
för att skolsköterskorna ska kunna vara behjälpliga vid utökad provtagning av 
klass, om regionen bedömer att det finns risk för att elever blivit smittade i 
skolan och det saknas tillräckligt med provtagningstider hos regionen. Denna 
tjänst har inte behövt utnyttjas, då skolan i stället fick dela ut 
självprovtagningskit för provtagning i hemmet. 

Skolpsykologen har varit föräldraledig under året och vi har därför under våren 
anlitat en konsult för att genomföra utredningar om elevers eventuella rätt till 
mottagande i särskola och under hösten anställt en vikare på 20% för de mest 
akuta arbetsuppgifterna. 

Gällande användandet av skolläkaren avvaktar vi ett samarbete med regionen. 
Under tiden anlitar vi vår sedan länge pensionerade skolläkare till det allra 
mest nödvändiga. 

Under våren har elevhälsans personal deltagit i ett lokalt kunskapshöjande 
seminarium om förebyggande arbete mot våldbejakande extremism. Vi har 
också varit med på en digital utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. 

Elevhälsosamordnarna i regionen har arrangerat 1,5 digitala utbildningsdagar 
för skolsköterskor. Dessutom en föreläsning från BUP-start för alla professioner 
i elevhälsan. 

Ett arbete har påbörjats för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande 
arbetet på skolorna, med start i vår grupp. Vi har köpt in och läst SPSM´s bok 
Det lilla ordet främst, som vi kommer arbeta vidare med under hösten. Vi 
hoppas att då kunna träffas fysiskt vilket underlättar den typen av arbete och 
diskussioner betydligt. 

I september påbörjades rekryteringen av en ny kurator, då vi under sommaren 
beviljats stadsbidrag för förstärkning av personal inom elevhälsan. Den första 
november påbörjade vår nya kollega sin visstidsanställning, som vi förstås 
hoppas kunna permanenta inom kort. 

Länets kommuner och regioner har under 2021 tecknat ett tillsvidareavtal för 
samordning av elevhälsans medicinska insats i Västmanland. Samordningen 
innebär en ökad kvalitet för elevhälsan. Under hösten har regionens 
elevhälsosamordnare anordnat två halva digitala utbildningsdagar för 
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skolsköterskor. Hela elevhälsan har deltagit i ett digitalt event med elevhälsans 
perspektiv i fokus. Verksamhetschefen har deltagit i digitala träffar med 
sköterskor med medicinskt ledningsansvar (MLA) i regionen samt ett antal 
avstämningsmöten som gruppen haft med personal från smittskydd. 

Det vardagliga arbetet för skolsköterskorna, med bland annat hälsobesök och 
hälsokontroller, vaccinationer och uppföljningar, fortgår. Kuratorerna har 
mycket kontakt med bland andra vårdnadshavare, elever, socialtjänsten, BUP 
och habiliteringen. Kuratorerna är också ett stöd för pedagogerna i psykosociala 
frågor. Båda professionerna ingår i skolornas elevhälsoteam (EHT). Vi har också 
deltagit i de förebyggande programmen MVP (Mentorer i våldsprevention) och 
Agera tillsammans, som pågår på flera av våra skolor. 
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5 Måluppfyllelse 

  målet har uppfyllts år 2021 

  målet har delvis uppfyllts år 2021 

  målet har inte uppfyllts år 2021 

Nämnderna och styrelsen har egna mål och mätningar som stödjer att 
kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås. Till målen i styrmodellen finns 
mätningar där syftet är att kunna följa mätningens resultat över tid för att se om 
utvecklingen går åt rätt håll. Till mätningarna finns det ett målvärde för varje 
år. 

Måluppfyllelsen har tre nivåer. 

Om mätningen är helt uppfylld så får mätningen en grön färg, om resultatet blir 
minst 80 procent av målvärdet så blir utfallet gult, om resultatet av mätningen 
är lägre än 80 procent av målvärdet får mätningen en röd färg. Om ingen 
mätning har genomförts under 2021 så anges i utfallskolumnen den senaste 
mätningen. 

Om alla mätningar för ett mål är uppfyllda så får målet en grön färg vilket 
innebär att målet är helt uppfyllt. Om minst hälften av mätningarna har en gul 
eller grön färg så får målet en gul färg vilket innebär att målet är delvis uppfyllt. 
Om mindre än hälften av mätningarna har en gul eller grön färg så får målet en 
röd färg vilket innebär att målet inte är uppfyllt. 

5.1 Inspirerande livsmiljö 

Kommunfullmäktiges mål: Arboga växer och utvecklas 

Nuläge  
Vi har en stor variation av förskolor i Arboga, med inriktningar från teknik till 
estetik och hållbar utveckling. Varje förskola har sin egen vision. God tillgång 
till förskola gör att vårdnadshavare kan förvärvsarbeta. 

Vi har sex grundskolor i centrala Arboga och Götlunda. Antalet elever i 
grundskolan och grundsärskolan ökar. Det för med sig utmaningar utifrån 
lokalernas utformning. 

Arbogas ungdomar kan välja gymnasieskolor i både Arboga och andra 
kommuner, men de senaste åren har cirka 60% av kullarna valt den egna 
kommunala gymnasieskolan, trots att vi inte erbjuder alla gymnasieprogram. 

Genom att ha ett gott utbud av vuxenutbildningar, inom såväl grundläggande 
vuxenutbildning som yrkeshögskoleutbildningar, bidrar verksamheten till att 
Arboga växer och utvecklas. 
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Viktiga händelser 
Den nya förskolan Skogsgläntan har nu varit i bruk i ett år och är ett populärt 
önskemål vid val av förskoleplats. Skogsgläntan var öppen under 
semesterperioden i år och fungerade mycket bra att ha som sommarförskola, då 
varje förskola kunde ha sin egen hemvist i de fantastiska lokalerna. 

Arbetet med förstudier för en ny grundskola har pågått under 2021 inför beslut 
våren 2022. Renovering av Stureskolan är färdig. Ny ventilation har installerats 
och nya ytskikt i klassrum och korridorer bidrar till att förbättra lärmiljön på 
skolan. 

Framtid 
Byggnation av ny förskola på Hällbackens äldrecenter har påbörjats. 

Beslut för en ny grundskola för att ersätta Gäddgårdsskolan kommer att fattas 
under våren 2022. 

Beslut har fattats för en organisationsförändring där vuxenutbildningen, 
arbetsmarknadsverksamheten och försörjningsstöd kommer att organiseras i ett 
område i socialförvaltningen. Syftet är att förbättra processen så att människor 
snabbare kommer i egen försörjning. 

Analys 
För att Arboga ska fortsätta att växa och utvecklas är det viktigt att nämndens 
verksamheter fortsätter att bedriva en verksamhet med hög kvalitet. Fullgjord 
utbildning är den starkaste skyddsfaktorn för ett gott framtida liv. 

 
 

Kommunfullmäktiges mål: Arboga är tryggt och inkluderande 

Nuläge  

Det främjande och förbyggande arbetet med trygghet är ständigt pågående i 
alla våra verksamheter. Inom förskolan har vi barnhälsoteam och inom skolan 
har vi elevhälsoteam. Deras främsta uppgift är det främjande och förebyggande 
arbetet, men de arbetar också med handledning när det gäller olika sorters 
insatser. 

Inom förskolan används programmet vägledande samspel ICDP (International 
Child Development Program), ett förhållningssätt som syftar till att vägleda 
barnen och stärka deras positiva egenskaper. Inom grundskolan arbetar vi i 
förebyggande syfte med hjälp av bland annat MVP (Mentorer i 
våldsprevention) och "Agera Tillsammans". Detta är våldsförebyggande 
program för att stoppa och förebygga våld och kränkningar i skolan och på 
fritiden. 
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Viktiga händelser 
Pandemin har påverkat upplevelsen av trygghet inom våra verksamheter på 
flera olika sätt. Vid två tillfällen tvingades vi stänga verksamheter på grund av 
hög smittspridning, Norrgården och Nybyholmsskolan. Under våren har 
distansundervisning bedrivits i hög utsträckning inom gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen. Pandemin har inneburit ökad sjukfrånvaro hos såväl 
medarbetare som barn och elever. Då vi var tvungna att vidta åtgärder för att 
minska trängsel på våra högstadieskolor bedrevs undervisningen för en årskurs 
på annan plats. Vi ser dock att det har bidragit till ökad trygghet och studiero 
för våra elever med färre förflyttningar, bland annat tack vare organisationen 
med hemklassrum även för högstadieelever. 

Framtid 
Det arbete som pågår med att få elever att må bra i förskolan och skolan, känna 
trygghet och studiero är ett ständigt pågående arbete som aldrig kommer att 
avstanna. All personal måste varje dag arbeta tillsammans med våra elever på 
skolan i värdegrundsfrågor utifrån aktuella händelser. 

Analys 
Att arbeta främjande och förebyggande bidrar till minskade akuta åtgärder. Det 
blir en stabilare organisation med pedagoger som har verktyg för att hantera 
olika moment. 

Trygghet och studiero är avgörande för hur eleverna kommer att lyckas nå 
målen för utbildningen. Alla som arbetar i skolan ska bidra till att skolan 
präglas av solidaritet mellan människor, aktivt motverka diskriminering och 
kränkande behandling av individer eller grupper, och visa respekt för den 
enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 
förhållningssätt. 
 

Nämndens mål: 2:1 Alla elever upplever studiero 

 

Kommentar 

Grundskolans verksamhetsområde 
Elevenkäter genomfördes under hösten 2021. Vi ser att resultaten i kommunen 
på generell nivå har förbättrats. En aspekt som kommit upp i analys av 
enkäterna visar att förändringar i elevgruppen, till exempel då nya elever 
kommer in i gruppen, påverkar gruppklimatet och studieron. Om gruppen 
förändras ofta så kan det ha effekter på gruppklimat. Eleverna har i samtal om 
studieron sagt att ömsesidig respekt mellan lärare och elev bidrar till studiero. 
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De har i svaren även framkommit att det upplevs att det skapar studiero när 
klassen gör någonting gemensamt och när de lär sig något om som de är 
intresserade av. 

Årskurserna 7–9 på Gäddgårdsskolan är väldigt enade om vad de anser skapar 
förutsättningar för god studiero på lektionerna. Det enda som skiljer deras svar 
åt är att åk 9 nämner att det upplever att lokalerna påverkar studieron på grund 
av bristen på grupprum, där de kan studera ostört, störande ventilationsljud 
samt lyhördhet mellan klassrum och korridor. Eleverna på Stureskolan har 
identifierat att det är när det finns en struktur och tydlighet då är det bättre 
studiero under lektionerna. 

Alla elever har rätt till en skolmiljö som präglas av studiero. Att 
undervisningen har ett tydligt fokus och är varierad är faktorer som 
tillsammans med en trygg och stödjande lärandemiljö ger goda möjligheter för 
eleverna att följa undervisningen. Skolverket skriver i sin text Främja trygghet 
och studiero (2021) att det är flera delar som är av vikt för att skapa trygghet och 
studiero. I texten lyfts elevens delaktighet och individanpassningar som 
centrala för god undervisning. Det kan även handla om att tydliggöra 
lektionens innehåll, ha en varierad undervisning samt att ge förklaringar kring 
vad som görs och varför. 

En skolmiljö med studiero som skolorna identifierat kännetecknas av att; 

• Klassrumsmiljön har god kvalitet genom att det finns ett samlat arbete 
med att skapa studiero som eleverna deltar i och där elever ges möjlighet 
att ta ansvar för att göra de uppgifter läraren har planerat och inte blir 
störda när de utför dessa. 

• Undervisningen präglas av ett tryggt klimat med tillitsfulla relationer 
där det är naturligt att ha olika åsikter och är tillåtet att misslyckas 

• Lärarna tar ledarskapet i klassrummet genom att uttrycka tydliga 
förväntningar, uppmärksammar ett önskvärt beteende samt själva är 
goda förebilder. 

• Lärarna agerar både proaktivt och reaktivt när det finns 
ordningsproblem i en grupp eller med enstaka elever. 

De åtgärder som vidtagits på skolorna för ökad studiero är: 

• Utvecklingsarbetet kring särskilda undervisningsgruppen på 7–9 fortgår 
och flera positiva effekter kan konstateras, både gällande 
kunskapsresultat och utveckling av sociala färdigheter. Även i de yngre 
åldrarna har mindre grupper ledda av speciallärare/specialpedagog 
organiserats under hösten 2021, hittills med positiva upplevelser från 
både elever och personal. 

• Professionsutvecklande utbildning för personal gällande kooperativt 
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lärande i klassrummet fortsatte under hela året. Metoder som bygger på 
kooperativt lärande har i klasser tidigare visats sig bygga goda relationer 
mellan klasskamrater och ökat känslan av samhörighet. 

• Aktivt arbete med struktur på lektionerna genom att samtliga lektioner 
oavsett lärare innehåller start, mål, arbetssätt, sammanfattning och ett 
avslut. 

• Eleverna upplever att något som motverkar studiero är om elever går ut 
och in mycket från klassrummet samt när de har vikarier. Att det blir 
sämre studiero när det är vikarier kan bero på flera orsaker, men tydligt 
är att relation mellan vuxen och elev samt den ömsesidiga respekten har 
betydelse. 

• Upplevelsen av stimulerande och intresseväckande undervisning har av 
eleverna tagits fram som en åtgärd för att skapa studiero. Motivation 
påverkar klimatet i klassrummet. Även att tydliggöra förväntningar för 
eleverna kan bidra till ökad lust till lärande och ge en effekt på studiero. 

Grundsärskolan:  

Resultatet på klassens kvalitetsrapport är svåra att tolka för grundsärskolan. 
Analysverktyg anpassade till grundsärskolan behöver utveckla specifikt för att 
kunna få jämförelsetal och tillförlitlighet i resultaten. 

Genom att lyfta begreppet arbetsro och studiero till diskussion har lärarna blivit 
mer medvetna om vad de gör för att bidra till studieron och eleverna blivit mer 
medvetna om vad studiero är. Att det handlar om relationsbyggande, lärmiljöer 
och struktur. Att studiero inte behöver betyda att det ska vara knäpptyst, det 
kan även vara småprat i klassrummet och ändå betyda studiero. Arbetet är 
påbörjat och behöver fortsätta för att både personal och elever ska fortsätta att 
utvecklas. 

Gymnasieskolans verksamhetsområde 

Vi har en hög upplevelse av studiero på skolan. Kommunens egen enkät, 
klassens kvalitetsenkät, genomfördes i november 2021 visade att studieron ökat 
jämfört med tidigare år till 91%. 

Det goda resultatet beror på vårt öppna och synliga ledarskap hos samtliga 
medarbetare på skolan. Möjligheten till delaktighet och inflytande är stor och vi 
har bra informations/diskussionsforum som till exempel skolkonferens samt 
möten med alla elevskyddsombud en gång per månad samt årskursvis info i 
aulan var sjätte vecka där vi löpande tar upp saker som rör tryggheten på 
skolan. 

Våra fräscha lokaler möjliggör studiero och vi har många platser och grupprum 
att studera vid. Lärarna använder i stor utsträckning grupprum och andra 
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mindre lektionssalar parallellt i sin undervisning för redovisningar eller att 
några elever arbetar bättre i en mindre lokal/grupprum när så är lämpligt. 

Vi kan se att distansundervisningen och den partiella distansundervisningen 
medförde att upplevelsen av studiero minskade under 2020. Några elever har 
upplevt det störande att undervisningen ibland är på distans och ibland på 
plats, några har upplevt det svårt att studera hemifrån av olika anledningar. 
Det här är frågor vi arbetat med och följt upp under 2021. 

  Mätningar Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 
Målvärde 

2021 

 
2:1:1 Elevenkäter ska visa att 
elevers studiero ökar 

65,5 % 69,3 % 78,8 % 78,8 % 

 
Klassens kvalitetsenkät årskurs F-3: 70,1% 

Klassens kvalitetsenkät årskurs 4-6: 84,5% 

Klassens kvalitetsenkät årskurs 7-9: 69,6% 

Klassens kvalitetsenkät årskurs GY2: 90,9%78,8 

 

Nämndens mål: 2:2 Alla elever upplever trygghet 

 

Kommentar 

Förskolans verksamhetsområde 
I vårdnadshavarenkäten mäts vårdnadshavarnas upplevelse av sitt barns vistelse på 
förskolan. I enkäten som genomfördes 2021 uppger 95,6% av de som svarade, att de 
"oftast" eller "helt" känner sig trygga med sitt barns vistelse på förskolan. 

Normer och värden 
Värdegrundsarbetet är en viktig del i förskolans utbildning och pedagogerna 
arbetar ständigt med dessa frågor, både i arbetslagen och i barngrupperna. Alla 
förskolor arbetar strukturerat i mindre grupper för att vara närvarande 
pedagoger som har möjlighet att tillgodose barnens intressen och behov. 
Pedagogerna arbetar främjande med att stärka varje barns självkänsla och 
arbetet i mindre grupper möjliggör att barnen blir bekräftade och kan påverka 
sin dag på förskolan. 
Pedagogerna kartlägger utbildningen tillsammans med barn och 
vårdnadshavare varje höst som underlag till arbetet för likabehandling och mot 
kränkande behandling. Kartläggningen genomförs via trygghetsvandring, 
intervjufrågor, trygghetssamtal samt observationer till husmodellen. De brister 
som framkommer vid kartläggningen förs in i handlingsplaner och åtgärderna 
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som planeras följs upp var sjätte vecka i det systematiska kvalitetsarbetet för att 
se om åtgärderna är rätt och bidrar till en förbättring. 
Barnhälsoteamen som finns på varje område ska bidra till att forma miljöer som 
främjar barns hälsa, utveckling och lärande mot förskolans mål. 
Barnhälsoteamet handleder och stödjer pedagoger i deras arbete. 

 

Anknytning 
Under barnets första år är dess centrala uppgift att lära sig vilka som är de 
viktigaste personerna i dess liv och att knyta an till en eller flera av dessa. 
Föräldrar är, för de allra flesta barn, de viktigaste anknytningspersonerna, men 
också andra personer, som pedagoger är betydelsefulla. Anknytning innebär att 
det finns starka känslomässiga band mellan människor som känner trygghet 
och förtroende gentemot varandra. Anknytningsteorin anses idag vara den 
viktigaste psykologiska teorin vad gäller närhet, beskydd och omsorg å ena 
sidan, och självständighet, upptäckarglädje och den egna förmågan å den 
andra. Det som utmärker den nära känslomässiga relationen är att barnet söker 
trygghet, tröst och beskydd hos sin anknytningsperson. För att en anknytning 
ska utvecklas, krävs tid, engagemang och kontinuitet i kontakten med den 
personen. Trygghet är en förutsättning för att barnet ska vara nyfiket, leksuget 
och känna sammanhang och mening i det förskolan erbjuder (Broberg, Broberg 
& Hagström, 2016). 

ICDP (International Child Development Programme) - vägledande samspel 
Det positiva samspelet mellan barn och vuxna är viktigt för barns lärande och 
utveckling. Förhållningssättet i ICDP strävar till att främja gemenskap, 
utveckling och medkänsla till andra människor. Det är ett hälsofrämjande 
program som är väl grundat i modern forskning om barn och har som mål att 
stimulera och utveckla positiva relationer i vardagskontakterna i förskolan 
mellan vuxna och barn och barnen sinsemellan. Det utgår från ett 
barnperspektiv där barn ses som kompetenta. 
Målet är att att alla som arbetar inom förskolan ska ha utbildning i nivå ett och 
minst en pedagog per förskola även har utbildning i nivå två och har därmed 
kompetens att vägleda kollegor. Det är vägledarna som medverkar i 
barnhälsoteamen tillsammans med rektor och specialpedagog. 
 

Grundskolans verksamhetsområde 
En trygg skola kännetecknas av att; 

• All personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och 
skapar tillitsfulla relationer till elever, vårdnadshavare och annan 
personal. Det finns ett tydligt gemensamt förhållningssätt och en 
medvetenhet om hur trygghet påverkar lärandet i undervisningen. 
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Skolans ordningsregler är kända av alla och personalen arbetar 
främjande för att ordningsreglerna ska följas. 

• Skolan har ett aktivt och systematiskt värdegrundsarbete med 
utgångspunkt i likabehandling oavsett kön, funktionalitet, etnicitet, 
religion, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 

I samband med att likabehandlingsplanen revideras varje år samt att 
måluppfyllelsen mäts i de årliga trivselenkäterna sker dialog i trygghetsteamet, 
kamratstödjargruppen, elevhälsoteamet, ledningsgruppen och den övriga 
personalgruppen. 

Trygghetsteamet arbetar förebyggande och kan stötta övrig personal med 
material för att arbeta med ute i klasserna. Trygghetsteamet ska även arbeta 
med akuta ärenden. 

En analys på skolorna är att det ökat under 2021 med trygghet och studiero, 
vilket är glädjande. En generell analys på skolorna med yngre elever är att 
pedagogstyrda strukturerade rastaktiviteter har bidragit till mer lugn och 
trygghet. 

På Stureskolan har vi under hösten anställt en elevvärd som har funnits ute 
med eleverna på raster, håltimmar och även varit med årskurs 6 på morgonen 
innan skolstart för att vara en trygg vuxen. Elevvärden har även ansvaret för 
skolans nyöppnade cafeteria. Ökad vuxentäthet bidrar till mer trygg miljö. 

Gäddgårdsskolans elevråd har kontaktat ansvarig verksamhetschef för att 
berätta att även de önskar ha en elevcafeteria (Uppis) och att det inte är 
likvärdiga förutsättningar för våra högstadieenheter om vi inte kan ordna en 
cafeteria. Vi har haft möte med eleverna och kommer under våren 2022 att hitta 
en lösning för elevcafeteria. 

De åtgärder som vidtagits på skolorna för ökad trygghet är: 

• Relationsbyggande aktiviteter är en framgångsfaktor till exempel 
värderingsövningar. Att skapa goda relationer är en förutsättning för att 
eleverna ska känna sig trygga på skolan. Det är av stor vikt att eleverna 
upplever att det finns vuxna att vända sig till när de behöver någonting. 
Eleverna lyfter även fram i sina analyser att känslan av trygghet ökar om 
de vuxna lyssnar på eleverna samt även är uppmärksamma på de elever 
som inte självmant söker upp någon vuxen. Gemenskap i klassen och att 
eleverna har bra vänner i sin klass samt god relation till läraren bidrar 
också till trygghet. 

• Mentorsdagar för att skapa nya och fördjupade relationer med eleverna 
bidrar till trygga relationer. Under pandemiåret har samspels- och 
samarbetsaktiviteterna med elevgrupperna varit begränsade. 
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• En del i personalen har utbildats i Agera Tillsammans och har under 
våren 2021 börjat arbeta aktivt med eleverna i årskurs 4. Detta är ett 
program för att stärka tryggheten i skolmiljön. MVP (mentorer i 
våldsprevention) har startat igång i årskurs 7-9 under hösten, där 
klasserna har fått möjlighet att diskutera kring könsnormer och våld. Det 
kan vara en faktor till att de upplever ökad trygghet då de fått möjlighet 
till samtal och diskussioner i olika former. 

• Tillgången till hemklassrum och att eleverna i årskurs 7-9 inte varit ute i 
korridorerna i samma omfattning under pandemin har bidragit till en 
lugnare miljö på skolan. Sammanhållen ämnestid samt restriktioner på 
grund av av pandemin har inneburit att det inte sker förflyttningar av 
elever i korridorerna, vilket kan påverka tryggheten då 
Gäddgårdsskolans korridorer är trånga och övriga ytor obefintliga. 
Mycket människor på liten yta kan skapa en känsla av otrygghet. 
Eleverna anser att är viktigt med vuxennärvaro ute i korridorerna. På 
Stureskolan har ökad vuxennärvaro prioriterats då eleverna befunnit sig 
på två platser under större delen av året. Detta har troligen haft en 
positiv effekt på elevernas upplevelse av trygghet. 

• Matsalssituationen upplevs som mycket lugnare nu när klasserna har 
egna bord. Det kan bero på att det skapar trygghet att veta var man ska 
sitta när man kommer in i en miljö där många vistas tillsammans och 
bestämda platser gör att ingen riskerar att hamna utanför. Pedagogisk 
lunch skapar även möjlighet till samtal mellan elev och lärare, vilket 
gynnar det relationsskapande arbetet. 

Grundsärskolan 

Grundsärskolan i Arboga har ett förhållningssätt som är nedtecknat som 
uppmärksammas i verksamheten med jämna mellanrum. Detta förhållningssätt 
är grundat i de första kapitlen i läroplanen och finns grundmurat i personalen. 
Om någon skulle glömma bort sig eller ny personal behöva påminnas så gör 
personalen det, de påminner och diskuterar med varandra kontinuerligt. Hela 
verksamheten bygger på relationsbyggande främst till eleverna men även 
vårdnadshavare och kollegor. Det är en framgångsfaktor i arbetet på 
grundsärskolan. En bedömning vid observation av verksamheten och samtal 
med vårdnadshavare och elever under utvecklingssamtal är att grundsärskolan 
är en trygg plats där elever trivs. 

Gymnasieskolans verksamhetsområde 

Enkäter visar att vi har en hög upplevelse av trygghet på skolan. Detta beror på 
vårt arbetssätt och ett öppet och synligt ledarskap hos samtliga medarbetare på 
skolan. Möjligheten till delaktighet och inflytande är stor. 
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Direkt när eleverna börjar årskurs 1 förmedlar vi ett informationsmaterial kring 
våra förväntningar på eleverna, vad det innebär att gå på Vasagymnasiet samt 
vad Vasaandan innebär. Detta återkommer sedan med jämna mellanrum under 
de tre åren. Eleverna uppträder moget och ansvarsfullt mot varandra. 
Aktiviteter som till exempel fruktstund eller grillstund med rektorn stärker 
sammanhållning och den så kallade Vasaandan och bidrar mycket till trygghet 
enligt eleverna. 

Vi har ett komplett och väl fungerande EHT (elevhälsoteam) i nära samarbete 
med alla kontaktlärare och övriga lärare/personal. Lärarna och kontaktlärarna 
är bra på att fånga upp eventuella saker som är på gång inom detta område och 
arbetar förebyggande med sina elever. EHT genomför lektion kring vår 
Likabehandlingsplan med alla klasser i årskurs 1. 

Våra rutiner och tydliga policy bidrar till att eleverna förstår att vi tar detta på 
allvar. 

  Mätningar Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 
Målvärde 

2021 

 
2:2:1 Elevenkäter ska visa att 
elevers trygghet ökar 

87,75 % 89,1 % 94,6 % 94,6 % 

 

Klassens kvalitetsenkät årskurs F-3: 94,7% 

Klassens kvalitetsenkät årskurs 4-6: 95,1% 

Klassens kvalitetsenkät årskurs 7-9: 91,5% 

Klassens kvalitetsenkät årskurs GY2: 97% 

 

Kommunfullmäktiges mål: Arboga är klimatsmart 

Nuläge  

Inom alla våra verksamheter arbetar vi med hållbar utveckling eftersom det 
ingår i våra läroplaner. Verksamheternas uppdrag är bland annat att genom ett 
miljöperspektiv ge barn och elever möjligheter både att ta ansvar för den miljö 
de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 
övergripande och globala miljöfrågor. 

Maten i våra matbespisningar anpassas efter säsong för att minska 
klimatavtrycket. 

Viktiga händelser 

Förskolan har tilldelats ett tilläggsanslag på 250 tkr för byte till säkra och giftfria 
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material. 
Alla förskolor har arbetat fram sin egen vision och på många förskolor är 
visionen kopplad till ett hållbart arbetssätt. Ett exempel från en förskola: "Ett 
naturnära lärande för ett hälsosamt liv." 
Visionen genomsyrar allt arbete på förskolan. 

På grund av pandemin har antalet resor minskat både inom och ut från 
kommunen, då merparten av alla möten och utbildningar hållits digitalt. 

Framtid 

Arbetet fortsätter utifrån uppdraget i läroplaner och kursplaner inom samtliga 
verksamheter. 

De nya vanorna med digitala möten i stället för resande kommer säkerligen att 
leva kvar till viss del, även när restriktionerna lättar. 

Analys 

Vi ser att det finns ett starkt intresse och engagemang för miljön bland våra 
barn och elever. Det är en naturlig del av utbildningen. 
 

5.2 Inspirerande lärande och arbete 

 

Kommunfullmäktiges mål: I Arboga finns goda möjligheter till utbildning 

Nuläge  
Det finns i Arboga goda möjligheter till utbildning. Vi erbjuder utbildning från 
förskola till vuxenutbildning inklusive flera yrkeshögskoleutbildningar. Det 
finns även möjlighet till högskolestudier på distans på Högskolecentrum. 

Vi har förskolor i lokaler som är anpassade för förskoleverksamhet. Det 
möjliggör för att bedriva en utbildning av hög kvalitet där barnen får lära och 
utvecklas tillsammans med andra i en trygg, rolig och lärorik miljö. 

Resultaten för vårterminen 2021 i grundskolans årskurs nio har ökat från 
föregående år till 89%. 

Inom gymnasieskolan har vi fortsatt god måluppfyllelse, 88% med 
examensbevis. 

Vuxenutbildningen har bedrivit ett stort antal kurser med många inskrivna 
elever. 

Viktiga händelser 
Pandemin har påverkat hela verksamheten, från förskola till 
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vuxenutbildningen. 

Inom förskolan har vi haft en hög frånvaro, framför allt bland barn men även 
bland medarbetarna. En stor del av verksamheten har inte kunnat bedrivas som 
planerat, utan har fått ställas om från dag till dag. Trots det ser vi att vi kunnat 
erbjuda en god utbildning inom förskolan. 

Även inom grundskolan har frånvaron varit hög. För att begränsa 
smittspridning har vi vidtagit åtgärder för att minska trängsel i skolans lokaler. 

Inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen har större delen av läsåret 
2020/2021 bedrivits som antingen full eller partiell distansundervisning. Detta 
har medfört att vi har fått påskynda och utveckla vårt arbete med distans och 
webbaserade läromedel. Under höstterminen 2021 har verksamheten igen till 
största del bedrivits som närundervisning. 

 
 

Nämndens mål: 4:1 Måluppfyllelsen förbättras inom nämndens 

verksamheter 

 

  Mätningar Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 
Målvärde 

2021 

 
4:1:1 Andel elever i årskurs 9 som 
är behöriga till gymnasiet 

83,5 % 78,9 % 89 % 100 % 

 

4:1:2 Andel elever med 
examensbevis efter 3 år på 
gymnasiet 

54,1 % 67,8 % 72,3 % 100 % 

4:1:1 Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet 

Kolada N15436 
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Vi kan glädjas över våra resultat i årskurs 9 där hela 86,2% (89% efter lovskola) 
av eleverna har behörighet till ett nationellt program. Vi har också ett ökat 
meritvärde, vilket visar att flera av våra elever når de högre betygen. Vi ser att 
flickornas mätvärden över lag är högre än pojkarnas. 

Resultaten visar att Arboga ligger strax över riksgenomsnittet på behörighet till 
gymnasiets yrkesprogram 2021. 

 

 

Årskurs 9 hösten 2021:  

Arboga kommun 
Hösten 2021 (156 
elever) 

Betyg i samtliga 
ämnen 

Behörighet till NP på 
gymnasiet 

Genomsnittlig 
meritpoäng 

Årskurs 9 63,5% (99/156) 69,2% (48/156)  

Flickor (63) 68,2% (47/69) 72,5% (50/69)  

Pojkar (80) 59,8% (52/87) 67,7% (58/87)  

Analys/bedömning årskurs 9 hela året 2021:  

Våren 2021 hade Arboga kommun de högsta resultat de haft på senare år 
gällande behörighet till gymnasiet och det är bra då det är en viktig faktor i 
barns liv. Nu gäller det för oss i skolan att se till att vi bibehåller denna höga 
nivå flera år framöver. Det kommer att vara vissa år som det kanske blir ett 
lägre resultat men på sikt bör vi hamna på en nivå där vi kan ge alla våra elever 
en framtida utbildning på gymnasienivå. 
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Höstens siffror skapar en viss oro då vi har 30% av våra elever som ännu inte 
når upp till godtagbara kunskaper. Om vi jämför med förra hösten, så hade 
årskurs 9 då en behörighet till ett nationellt program som låg på 76% och det 
landade på 86% (89% efter lovskola). Vi har ett sämre utgångsläge denna 
termin. Om vi jämför denna elevgrupp då de gick i årskurs 7 och 8 så 
konstaterar vi att elevgruppen har en progression som grupp, om än ganska 
liten. De elever som nu lämnar årskurs 9 har under nästan hela sin högstadietid 
varit präglade av en pandemi. Den började våren 2020 då de gick i årskurs 7 
och påverkar fortfarande deras närvaro och studier våren 2022. Hur mycket 
detta har påverkat elevernas möjligheter till undervisning återstår att se när vi 
kan blicka tillbaka på denna period om ett antal år. Det vi kan göra nu är 
förstärkning av lärare, lovskola, läxläsning och individuella insatser. Planering 
pågår för fullt för att rusta dessa elever för framtida studier. 

  

4:1:2 Andel elever med examensbevis efter 3 år på gymnasiet 

 

Gymnasieelever med examen inom 3 år, lägeskommun** (Kolada N17448, 
gymnasium enhet) 

Andelen elever på gymnasiet som fått examensbevis är 72,3% (Antal elever som 
började på gymnasium i kommunen för tre år sedan med examen inom tre år, 
inklusive IM dividerat med antal elever som började på gymnasium i 
kommunen för tre år sedan, inklusive IM. Elever som vid utbildningens början 
saknar svenskt personnummer (till exempel nyanlända elever som ännu inte 
blivit folkbokförda) ingår ej. Källa SCB. 

**Av de elever som slutade på Vasagymnasiet vårterminen 2021 hade 88% 
examensbevis. 

 

Nämndens mål: 4:2 Måluppfyllelsen är högre än riksgenomsnittet 

 

Kommentar 

Förskolans verksamhetsområde 
Måluppfyllelsen i förskolan går inte att mäta och jämföra med riket då 
bedömningen är kvalitativ utifrån den undervisning som sker utifrån 
läroplanens mål. Med måluppfyllelse i förskolan avser Skolverket resultat i 
relation till de nationella målen i skollagen och förskolans läroplan. Målen i 
förskolans läroplan anger inriktningen på förskolans arbete och därmed den 
förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen anger en riktning att sträva 
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mot och är inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelse mellan 
enskilda barn. 

Skolinspektionen har listat vad som kännetecknar en förskola med hög kvalitet: 

• Positivt förhållningssätt och strukturerat kvalitetsarbete 

• Rektor är pedagogisk ledare 

• Förskollärares ansvar är tydligt 

• Barnen utmanas och får utforska i meningsfulla sammanhang  

• Samspel och lek i stimulerande miljö  

• Gemensam förståelse 

En bedömning utifrån Skolinspektionens kriterier visar att måluppfyllelsen är 
hög. 

 
En framgångsfaktor som vi ser är när det finns en tydlig organisation där varje 
medarbetare tar ansvar för sin specifika uppgift. Det är också viktigt att den 
som har ett uppdrag att leda andra har ett tydligt mandat för det. Det är 
framgångsrikt när pedagogerna har ett öppet och ärligt förhållningssätt mellan 
varandra och vågar ta kommandot ifall strukturen faller och planeringen inte 
följs. Där det inte är så blir det få reflektionstillfällen och mötestider utnyttjas 
inte fullt ut och är inte effektiva. 
Vi har en organisation med arbetslagsledare på varje förskola som är en länk 
mellan rektor och medarbetarna. Arbetslagsledarna planerar tillsammans med 
rektor innehåll på alla arbetslagsplaneringar och kompetensdagar. De stödjer 
sina kollegor på reflektionstiderna och är drivande i det systematiska 
kvalitetsarbetet, vilket bidrar till en gemensam förståelse och samsyn kring det 
som sker i undervisningen. 
Med stöd av uppdragsbeskrivningen är alla medarbetares ansvar tydligt samt 
att vi har en hög andel utbildade förskollärare. 
Rektorerna har stor kunskap om innehåller på förskolorna och är lyhörda 
utifrån behov och utmaningar. De har skapat stödfunktioner genom dokument 
som pedagogerna använder vid sina planeringar och reflektioner. Det är allt 
från handlingsplaner i det systematiska kvalitetsarbetet till 
observationsunderlag och analysstöd. 
Rektorerna är ofta närvarande på förskolorna. De gör regelbundna besök och 
deltar i planeringar och konferenser. När det behövs prioriterar de mer tid på 
en enhet och är inte rädda för att be om hjälp i organisationen, exempelvis från 
Hr. 
 

Grundskolans verksamhetsområde 

4:2:1 Andel elever som har betyg i alla ämnen i grundskolans årskurs 6 
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Arboga (riket) 

Andelen elever som når betyg i alla ämnen i årskurs 6 finns att jämföra på SIRIS, 
Skolverkets statistik, vårterminen 2021. 

2021: 70,6% (73,7%)  

2020: 61,4% (73,5%) 

2019: 66,4% (73,9%) 

Vårterminen 2021: 

Arboga 
kommunVåren 2021 
(143 elever) 

Betyg i samtliga 
ämnen 

Behörighet till NP på 
gymnasiet 

Genomsnittlig 
meritpoäng 

Årskurs 6 70,6% 75,5% 218 

Flickor (63) 65,5% 70,5% 215 

Pojkar (80) 74% 79% 221 

Bedömning årskurs 6 betyg vårterminen 2021 samt jämförelse med riket: 

Vårterminens betyg i årskurs 6 har ökat från 2021 men är ännu inte uppe på 
rikets nivå. 

Höstterminen 2021: 

Kommun 135 Alla ämnen Behörighet gymnasiet 

Årskurs 6 73,3% (99/135) 84,5% (114/135) 

Flickor (63) 76,2%% (48/63) 82,5%% (52/63) 

Pojkar (72) 70,8% (51/72) 86,1% (62/72) 

 

Bedömning årskurs 6 betyg hösten 2021:  

Det vi kan se är att det är en ökning av elevresultaten i årskurs 6 på höstens 
betyg både gällande betyg i alla ämnen samt behörighet till ett nationellt 
program på gymnasiet när det väl blir dags för det. När vi ser över vilket ämne 
som eleverna saknar för att få betyg i alla ämnen så är det kärnämnena svenska 
och matematik som de flesta saknar. Även ämnet engelska och idrott är lite mer 
representerade än andra ämnen. Dock ser det ut som att fler elever når betyg i 
idrott i årskurs 6 än tidigare. En djupare analys behöver göras efter läsåret 
2021/2022. Trenden är dock att fler elever har simkunnighet än tidigare. 2020 
var det 80% av eleverna i årskurs 6 som nådde betyg i idrott och våren 2021 var 
det 89%, vilket det även är på höstens betyg. 
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Andelen elever i Arboga kommunala skolor årskurs 1–5 som når minst 
godkänt i alla ämnen de har undervisning i våren 2021 

Skolor 
Brattbergs-
skolan 

Gäddgårds-
skolan 

Götlundaskola 
Ladubacks-
skolan 

Nybyholms-
skolan 

Åk 1 86 % 93% 100% 89% 86 % 

Åk 2 97 % 93,5% 83% 96% 58 % 

Åk 3 76 % 64% 94% 94% 42 % 

Åk 4 X 46% 94% 90% 60 % 

Åk 5 X 68% 73% 92% 82 % 

  

Andelen elever i Arboga kommunala skolor årskurs 1-5 som når minst 
godkänt i alla ämnen de har undervisning i hösten 2021: 

Hösten2021 
Antal 
elever 
totalt 

Elever med minst godtagbara kunskaper i alla 
ämnen 

Mer än godtagbara 
kunskaper i minst ett 
ämne 

Årskurs 754 Antal 
pojkar 

Antal 
flickor 

Totalt 
antal 

% Antal % 

Åk 1 139 53 56 109 78%   

Åk 2 160 72 74 146 91%   

Åk 3 145 61 62 123 85%   

Åk 4 145 55 50 105 72%   

Åk 5 155 50 49 99 64%   

  

 

Analys/bedömning årskurs 1–5 hela året 2021:  

Det finns en signifikant skillnad på resultaten mellan våra skolor och 
Nybyholmsskolan är den skolan där vi ser att vi behöver göra ännu mer. Det är 
ett socioekonomiskt utsatt område med in- och utflyttningar under hela läsåret 
samt att skolan har 33% elever med annat modersmål. Denna termin har vi 
prioriterat medel från statsbidraget likvärdig skola och utökat med en till lärare 
i svenska som andra språk och det är i dagsläget två sva-lärare. Detta innebär 
att eleverna med annat modersmål kan få sin undervisning i svenska som andra 
språk av behörig lärare. 

Resultatet i årskurs 1 är ingen överraskning för oss då vi såg redan i 
förskoleklassen (genom den obligatoriska kartläggningen) att eleverna hade 
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behov av språkligt stöd och språkutvecklande undervisning. I klassen har 47% 
av eleverna ett annat modersmål vilket innebär att undervisningen behöver 
anpassas utifrån de förutsättningarna. Flera lektioner i veckan är 
studiehandledare på flera olika språk involverade i undervisningen. 

I årskurs 4 har 86% av eleverna ett annat modersmål än svenska. Gruppen har 
även påverkats av att flera elever bytte till friskolan och nya elever har 
inkommit under året vilket gör att arbetet med gruppens trygghet har fått tagit 
mer plats än om den vore intakt. Vi ser en progression i gruppen när det gäller 
kunskapsutveckling och när vi följer enskilda elevers kunskapsutveckling så är 
det flera elever som ligger på gränsen till godtagbara kunskaper, vilket är bra 
inför framtida betygssättning. Även i denna grupp är studiehandledare på plats 
vid flera tillfällen i veckan. 

Det vi generellt kan se är att våra två skolor med socioekonomiskt högt index, 
Nybyholmsskolan och Gäddgårdsskolan, också är de skolor i kommunen som 
har lägre måluppfyllelse. Vi kan också notera att Ladubacksskolan har lite lägre 
måluppfyllelse i årskurs 4 och 5. 

Grundsärskolan: 
Alla elever har nått minst betyget E i samtliga ämnen i grundsärskolans äldre år 
(årskurs 7-9). Alla de elever som betygssätts efter grundsärskolans bedömning 
har flesta mer än godtagbara kunskaper i alla ämnen. 

De elever som fått betyg i årskurs 6 har i de flesta ämne nått högre än betyget E 
och har mer än godtagbara kunskaper. 

Eleverna i årskurs 4–5 har alla mer än godtagbara kunskaper i de flesta ämnen. 

I årskurs 1–3 har alla elever nått grundsärskolans mål och kunskapskrav på 
godtagbar nivå. 

Alla aktiviteter i grundsärskolan utgår från elevernas utvecklingsnivå, intresse, 
förutsättningar och behov. Personalen i särskolan lägger stor vikt vid att 
elevens mål ska ligga något högre än den egna utvecklingszonen för att 
utmanas och med stöd av ett vägledande förhållningssätt utveckla kunskaper 
och sitt lärande till nya nivåer och tro på sig själva och sitt lärande. Detta i 
kombination med särskolans gemensamma förhållningssätt bidrar till den höga 
kvaliteten i verksamheten. Grundsärskolans pedagoger har höga förväntningar 
på alla elever och elevernas kunskaper, intressen och förutsättningar kartläggs 
systematiskt. Samverkan sker mellan klasser i grundsärskolan samt med 
grundskolan och eleverna har möjlighet att bedömas utifrån flera olika 
kursplaner, vilket utmanar dem samt ökar måluppfyllelsen. Tydliga mål som 
kontinuerligt lyfts med eleverna, ger eleverna möjligheter att påverka sina 
individuella mål och undervisningen. 
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Under året har grundsärskolan arbetat med att utveckla det kooperativa 
arbetssättet tillsammans med eleverna vilket har lett till mer dynamisk 
undervisning. I Kerstin Göranssons nya bok Utbildning och undervisning i 
Särskolan - forskningsinsikter möter lärar- och eleverfarenheter, har grundsärskolan i 
Arboga var delaktiga i forskningen. Där har vår verksamhet kunnat speglas i 
den forsknings som gjorts samtidigt som personalen haft kollegiala dialoger 
utifrån boken. 

Grundskolans fritidshem 
Undervisningen i fritidshemmet/öppna verksamheten stödjer elevernas 
lärande och utveckling mot högre måluppfyllelse. Under året har 
fritidshemmets fokus på lärande uppdraget varit prioriterat. Personalen i 
fritidshemmet har fått riktad föreläsning gällande kooperativt lärande i 
fritidshemmet. Flera fritidshem har sett gynnsamma effekter av att arbeta 
kooperativt efter föreläsningen och har planerat för det arbetet nu under 
hösten. Huvudmannen kan utifrån rektorernas rapporter se att flera fritidshem 
har utvecklat arbetet med kompletterande lärandeuppdrag till skolan. Även 
rastverksamhet har påbörjats på skolorna genom fritidshemmets personal. En 
gemensam kompetensutvecklingsinsats för alla på fritidshemmet genomfördes 
vecka 44 samt första veckan i januari 2022 för att stödja planering av 
fritidsverksamhet samt ge inspiration till vidare arbete. Båda insatserna var 
mycket uppskattade och behöver följas med hur det blir i den dagliga praktiska 
verksamheten under 2022. 

Fler uteaktiviteter har varit en effekt av pandemin. Att arbeta med eleverna i 
mindre grupper med olika aktiviteter har varit ett måste då flera av våra 
fritidshem har lokalbrist. Vårdnadshavare har hämtat och lämnat sina barn ute 
på gården och då har det blivit naturligt att starta verksamheten utomhus. 
Personalen kan se flera fördelar med detta. Fritidshemmet har haft många fler 
elever än tidigare år. Både inskrivna och dagligt närvarande. Detta tillsammans 
med corona-anpassningar har gjort att fritidshemmet har fått förändra sin 
verksamhet. 

Vi kan konstatera att arbetet med professionalisering av fritidshemmet är 
påbörjat. I en verksamhet där det inte finns formella mätvärden och bedömning 
av resultaten har personalen genom enkäter och samtal med elever och 
vårdnadshavare en fördjupad bild av hur fritidshemmet upplevs. 

Ju mindre skola desto färre personal på fritidshemmet och det gör att 
verksamheten blir sårbar. På de större skolorna är lokalerna just nu den största 
utmaningen. 

En utmaning är kompetensförsörjning, behörig personal i fritidshemmet är idag 
en bristvara. 
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Grundsärskolans fritidshem 

Fritidshemmet har utvecklats detta läsår från att varit enbart några elever till att 
bli en relativt stor verksamhet. Fritidshemmet har utvecklat sin verksamhet 
både genom att avgränsa och skapa bra lokaler för verksamheten och genom att 
utveckla de dagliga aktiviteterna. Eleverna erbjuds nu en eller flera aktiviteter 
varje dag på ett strukturerat sätt utifrån fritidshemmets läroplan. Framöver 
kommer kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda 
syften vara i fokus eftersom uppföljningar och utvärderingar visat att det är 
dessa förmågor eleverna i fritidshemmet har stort behov av att utveckla, bland 
annat kommer det att ske genom kooperativt lärande. All personal på 
fritidshemmet deltog i föreläsningen kring kooperativt lärande i januari och 
böcker har införskaffats till personalen. 

Insatser för att utveckla fritidshemmen i Arboga kommun: 

• Fritidshemmets mål är att erbjuda rastaktiviteter vissa dagar i veckan. 

• Kooperativ lärande på fritidshemmet fortsätter att vara i fokus, 
ytterligare kompetensutvecklingsinsatser för personalen på 
fritidshemmet har skett bland annat genom en föreläsning av Ann S. 
Pihlgren. Deltagande i IFOUS-programmet för några från fritidshemmet. 

• Utveckla arbetet med ansvariga för fritidshemmet och möjligheten till 
planeringstid för att kunna bedriva en verksamhet med kvalité. 

• Pedagogiska planeringar i Unikum för fritidshemmet för att kunna dela 
kollegialt under 2022. 

Förskoleklassen 

Undervisningen i förskoleklass stödjer elevernas lärande och utveckling mot 
högre måluppfyllelse. Arbetet i förskoleklass har haft särskilt fokus på: 

• språklig medvetenhet och 

• matematiskt tänkande 

Skolverket har tagit fram ett kartläggningsmaterial som är obligatoriskt att 
genomföra i förskoleklassen för att eleverna ska ha möjlighet att senare nå de 
kunskapskrav som finns i grundskolan. Materialet följer upp språklig 
medvetenhet och matematiskt tänkande och utifrån underlaget skall 
undervisningen anpassas. Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial 
genomfördes under hösten i alla förskoleklasser. Arboga skolor har väl 
fungerande undervisning i förskoleklassen enligt rektorernas bedömningar. 
Uppföljning av kartläggningsmaterialet och även analys av resultaten behöver 
göras för att se att undervisningen riktas mot läsa-skriva-räkna garantin. 

Uppföljningen visar att kartläggningsmaterialen uppskattas av förskollärare, 
lärare och rektorer och de används med de allra flesta elever. Vi ser också att 
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majoriteten av förskollärare och lärare tycker att kartläggningsmaterialen i 
förskoleklass hjälper till att kartlägga enskilda elevers språkliga medvetenhet 
respektive matematiska tänkande. Dock har vissa elevgrupper, som elever med 
annat modersmål än svenska, ibland svårt att visa på sina kunskaper genom de 
obligatoriska materialen. 

Kartläggningen genomförs på hösten, fram till vecka 44. Analys av materialet 
ska ske efter genomförandet. Här kan vi på kommunal nivå strukturera 
resultatanalysen och kanske samordna en gemensam insats för de som 
undervisar i förskoleklassen. Att få stöd i analys samt arbeta gemensamt med 
analys kan göra att undervisningen blir ännu mer riktad mot det som 
förskoleklassen ska genomföra i sin undervisning. 

Det som har varit framgångsrikt även i förskoleklassens arbete är kooperativt 
lärande. Eleverna har även uttryckt att de själva får mer samtalstid under 
strukturerade former. Aktivt och strukturerat arbete med samspels- och 
samarbetsfärdigheter gynnar både gruppens och individens utveckling. 

Grundsärskolan 

Förskoleklassen finns inte i Grundsärskolan. Trots det har två elever i 
förskoleklassålder tagits in på Grundsärskolan detta läsår utifrån 
vårdnadshavares önskan 

Insatser för att utveckla förskoleklassernas arbete i Arboga kommun: 

• Kooperativ lärande fortsätter att vara i fokus. Deltagande i IFOUS-
programmet för några från förskoleklassen för att utveckla 
undervisningen. 

• Se över personalens möjligheter till planering av sin undervisning i 
förskoleklassen på huvudmannanivå. 

• Pedagogiska planeringar i Unikum för förskoleklassen för att kunna dela 
kollegialt under 2022. Dokumentation av kartläggningsmaterialet läggs i 
Unikum. 

• Gemensamma utvecklingsdagar för personal som undervisar i 
förskoleklassen påbörjas och organiseras under 2022. 

 

Gymnasieskolan 
Andel elever som går ut med examensbevis efter tre år var för Vasagymnasiet 
vårterminen 2021 72,3%. Det var lägre än "alla kommuner ovägt medel" som 
var 78,2%. Andel gymnasieelever som går ut med examensbevis efter fyra år 
var för Vasagymnasiet 88,3% jämfört med "alla kommuner ovägt medel" som 
var 81,1%. 
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Andel gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet 
och högskola inom tre år var för Vasagymnasiet vårterminen 2021 79,7% 
jämfört med "alla kommuner ovägt medel" 72%. 

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning var 2021 14,9 för 
Vasagymnasiet, medan det för "alla kommuner ovägt medel" var 14,1. 

Vuxenutbildningen 
Det finns ännu inte några publicerade resultat för 2021 vad gäller 
vuxenutbildningen och SFI. 

År 2020 hade 52% av de elever på SFI som var nybörjare två år tidigare klarat 
minst två kurser jämfört med rikets 38%. 

Andel kursdeltagare på grundläggande nivå på Komvux som avslutat med 
godkända betyg var 2020 74% jämfört med rikets 54%. 

Andel kursdeltagare på gymnasial nivå på Komvux som avslutat med 
godkända betyg var 2020 65% jämfört med rikets 56%. 

 

Kommunfullmäktiges mål: I Arboga finns goda möjligheter till arbete 

Nuläge  

Genom att stärka barn och elever ges de bättre framtida möjligheter på 
arbetsmarknaden och förutsättningar för en god hälsa. Forskning visar att 
skolframgång är den starkast skyddande faktorn för alla barn och därför är det 
extra viktigt att barn får chansen att lyckas i skolan. 

Vuxenutbildningen samarbetar och utbildar för att kunna tillgodose 
kommunens arbetskraftsbehov. 

Viktiga händelser 

Arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser i våra verksamheter har 
bidragit till att skapa trygga lärandemiljöer från förskola till vuxenutbildningen 
för att de på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

 

 

Framtid 

Samarbete med företag och andra externa aktörer har, på grund av pandemin, 
varit svårt att genomföra. Detta arbete avser vi återuppta så snart det är möjligt 
under rådande omständigheter. 

Analys 
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Genom att öka samarbetet i olika konstellationer och former hoppas vi kunna 
bidra till att fler människor kommer i egen försörjning. 
 

5.3 Inspirerande organisation 

Kommunfullmäktiges mål: Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare 

Nuläge  
Inom förskola, grundskolans tidigare år, gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen har det varit lätt att attrahera nya medarbetare. Där vi ser 
att det är svårt att tillsätta behöriga lärare är inom grundskolans senare år, och 
det berör framför allt ämnena matematik, NO och praktisk-estetiska ämnen. 
Detta är ett problem som är gemensamt för hela riket. 

Arboga kommun genomför återkommande pulsmätningar för att mäta och 
visualisera medarbetarnas upplevelser i arbetsmiljö. Resultaten för Barn- och 
utbildningsförvaltningen visar att våra medarbetare trivs och känner sig 
delaktiga i verksamheten. De är ambitiösa och engagerade och värnar varje 
barn och elev samt deras progression. 

 

Viktiga händelser 
Förskolan har under läsåret implementerat uppdragsbeskrivningarna för de 
olika yrkesgrupperna, där det tydligt framkommer förväntningar på 
medarbetaren och vilket stöd som finns i arbetet. 

Framtid 
Inom grundskolan har vi påbörjat ett treårigt samarbete med IFOUS 
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(innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) och Göteborgs 
universitet för att utveckla undervisningen. IFOUS drivs av Sveriges 
Kommuner och Regioner, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors 
riksförbund som en ideell förening. 

Analys 
Genom att fokusera på att utveckla kärnuppdraget med förutsättningar för 
professionsutveckling kan Arboga kommun fortsätta att vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

 
 

Nämndens mål: 6:1 Kort sjukfrånvaro ska minska 

 

Kommentar 

Pandemin har påverkat den korta sjukfrånvaron då de allmänna råden angav 
att man ska stanna hemma vid minsta symptom. 

  Mätningar Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 
Målvärde 

2021 

 6:1:1 Kort sjukfrånvaro 4,07 % 5,6 % 5,35 % 4 % 

 

Kommunfullmäktiges mål: Arboga kommun har god ekonomisk 

hushållning 

Nämndens mål: 7:1 Ekonomi i balans 

 

Kommentar 

År 2021 var första året då nämndens verksamheter fick budget utifrån den nya 
resursfördelningsmodellen. Resursfördelningsmodellen fördelar medel utifrån 
volym och socioekonomi till samtliga verksamheter förutom särskola och 
vuxenutbildning. Under 2021 har alla verksamheter arbetat med att anpassa 
verksamheten utifrån sina nya budgetramar. Det är först efter ett år som vi ser 
vilka justeringar vi behöver göra för att modellen ska fungera fullt ut och skapa 
likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever. Under 2021 har 
verksamheterna kompenserats med statsbidrag för sjukfrånvaro vilket påverkat 
nämndens resultat positivt. Årets resultat landade på +1 235 tkr. 

  Mätningar Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 
Målvärde 

2021 

 7:1:1 Resultat  99 % 100 % 100 % 
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6 Internkontroll 

Uppföljningen av internkontrollplanen för 2021 har beslutats av nämnd i 
februari 2022. 

En internkontrollplan för 2022 är upprättad och beslutad av nämnd. 
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7 Barnrättsarbete 

Alla verksamhetsdelar som omfattas av barnkonventionen har upprättat 
handlingsplaner för implementering för barnrättsarbetet. 

Dessa planer innefattar: 

• information till alla medarbetare om innehållet i barnkonventionen 

• kollegiala samtal om de fyra grundprinciperna;   
o artikel 2, "Icke-diskriminering"  
o artikel 3, "Barnets bästa"  
o artikel 6, "Rätt till liv och utveckling" 
o artikel 12, "Åsiktsfrihet, rätt att bli hörd" 

• rutiner för prövning utifrån barns bästa 

I samband med planering inför ny grundskola har elever tagit del av ritningar 
för både ute- och innemiljö, de har gått vandringar i området tillsammans med 
landskapsarkitekten. Dessa aktiviteter syftade till att elever ska kunna påverka 
utformningen av miljöerna. 

Inför SEP 2022 intervjuades elever på Vasagymnasiet. 

Förvaltningen utbildar en barnrättsstrateg. 

Ett utvecklingsområde är att vi behöver säkerställa att det görs en prövning av 
barns bästa inför varje beslut som rör barn. 
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8 Ekonomi 

Driftredovisning 

Nämnden uppvisar ett överskott på 1 235 tkr för verksamhetsåret 2021. 

De största investeringarna har gjorts i grundskolan och då till större del på den 
nyrenoverade Stureskolan med exempelvis nya elevskåp samt nya lärmiljöer. 
Förskolan har investerat i nya lekmiljöer och några fler el-lådcyklar. 

Gymnasiet har investerat i nytt kemilabb. 

Vux har investerat i att skapa fler studiemiljöer för självstudier. 

Resultat (Tkr) 2020 2021 
Avvikelser mot 
budget 

Intäkter 80 106 73 535 32 208 

Kostnader 420 895 432 371 30 973 

Nettokostnad 340 789 358 837 1 235 

    

Investeringar (Tkr) 3 134 2 269 238 

Förskola 

Förskolan redovisar ett överskott på 1 540 tkr. Resursfördelningsmodellen 
infördes i januari. Vi har effektiverat organisationen, och på grund av det låga 
antalet närvarande barn har vi kunnat bemanna utan vikarier i större 
utsträckning än tidigare år. Vi har fått tillbaka sjuklönekostnader från staten för 
hela 2021. Vi har några stadsbidrag att söka för förskolan. Nytt för 2022 är 
statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskolan som gör det möjligt att 
utöka med pedagoger med likvärdigheten som utgångspunkt. Vi är beroende 
av statsbidrag för att ha en trygg och kvalitativ utbildning, utan dem är det 
svårt att ha en budget i balans. 

Resultat (Tkr) 2020 2021 
Avvikelser mot 
budget 

Intäkter 15 187 11 875 3 738 

Kostnader 97 786 103 598 -2 198 

Nettokostnad 82 599 91 722 1540 

Grundskola och grundsärskola 

Grundskolan (inklusive fritidshem och förskoleklass) redovisar totalt ett 
underskott på -1 061 tkr. Modersmål och studiehandledning kostar 1,3 miljoner 
mer än budgeterat samt att hyreskostnaden för Medåkers skola funnits kvar till 
sommaren och hyreskostnaden för Medåkers fritidshem kvarstått hela 2021  
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(-414 tkr). 

Grundsärskolans överskott på 509 tkr orsakades till stor del av att köp av en 
skolplats upphört under hösten samt lägre kostnader än förväntat för 
fritidsverksamhet på Solögat. 

Grundskola 

Resultat (Tkr) 2020 2021 
Avvikelser mot 
budget 

Intäkter 25 243 22 505 14 057 

Kostnader 181 880 185 968 -15 118 

Nettokostnad 156 637 163 463 -1 061 

Grundsärskola 

Resultat (Tkr) 2020 2021 
Avvikelser mot 
budget 

Intäkter 755 679 679 

Kostnader 11 918 12 550 -170 

Nettokostnad 11 163 11 871 509 

Gymnasieskola 

Gymnasieskolans resultat blev 143 tkr inklusive bostadsverksamheten för RIG 
brottning. Överskottet beror på lägre personalkostnad än planerat samt att 
pandemin satt stopp för studieresor som var budgeterade, däremot var den 
interkommunala kostnaden (köp av skolplats) något högre än budgeterat. 

Resultat (Tkr) 2020 2021 
Avvikelser mot 
budget 

Intäkter 13 141 11 710 796 

Kostnader 82 843 84 079 -653 

Nettokostnad 69 702 72 369 143 

Gymnasiesärskola 

Gymnasiesärskolans resultat blev 767 tkr. Då vi inte har någon egen sådan 
verksamhet består hela överskottet av köp av skolplats. 

Resultat (Tkr) 2020 2021 
Avvikelser mot 
budget 

Intäkter 33 26 26 

Kostnader 6 171 6 758 741 

Nettokostnad 6 138 6 732 767 
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Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningens resultat blev -1 374 tkr. Under en större del av året har 
undervisningen vid svenska för invandrare visat stora underskott. Andelen 
studerande vid SFI är fortsatt högt och resultatet för enbart SFI är -1 911 tkr. 

Resultat (Tkr) 2020 2021 
Avvikelser mot 
budget 

Intäkter 13 080 10 488 8 546 

Kostnader 22 327 21 741 -9 921 

Nettokostnad 9 248 11 252 -1374 

Politisk verksamhet 

Resultat (Tkr) 2020 2021 
Avvikelser mot 
budget 

Intäkter 0 0 0 

Kostnader 930 1045 115 

Nettokostnad 930 1045 115 

  

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt, tkr Budget 2021 Utfall 2021 Avvikelse 

    

Inventarier förskolan 300 298 2 

Inventarier grundskolan 1707 1471 236 

Inventarier gymnasiet 200 200 0 

Inventarier 
vuxenutbildning 

300 300 0 

    

Summa 2 507 2 269 238 

Överskottet i grundskolan är inte ett separat investeringsprojekt som inte blivit 
genomfört utan består av flera mindre projekt som blivit billigare än förväntat 
tex elevskåpen på Stureskolan. 
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9 Nyckeltal 

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Förskola: Antal 
barn/årsarbetare 

5,0 5,5 5,8 5,3 5,3 5,6 5,6 

Fritidshem: 
Antal 
barn/årsarbetare 

18,8 18 21,6 18,8 20,2 22,4 18,1 

Grundskola: 
Andel behöriga 
till yrkesprogram 
på gymnasiet % 

91,7 92 86,1 87,8 83,5 82,1 86,2 

Gymnasiet: 
Andel elever 
med 
grundläggande 
behörighet till 
universitet och 
högskola 

71,2 75,7 91,8 94,1 88,4 83,8 82,5 
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10 Framtiden 

Lokalförsörjningsplanen berör till stor del Barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter och handlar framför allt om hur många och vilken typ av lokaler 
som behövs för att bedriva en bra förskola och skola i framtiden. De mest akuta 
lokalfrågorna just nu är Gäddgårdsskolan, på grund av dess bristande skick och 
att ytterligare lokaler behövs för att kunna bedriva undervisning för alla elever. 
Även Ladubacksskolan har behov av utökade lokaler för 2022. Vi ser även fram 
emot att öppna en ny förskola på Hällbackens äldrecenter som ersätter 
förskolan Regnbågens moduler. En förstudie har påbörjats för att ersätta 
förskolan Fasanens moduler med en permanent förskola. 
Organisationsöversynen för nämndens verksamheter från 2019 kommer att 
revideras under 2022. 

Förskolans verksamhetsområde 
Förskolan är kompensatorisk och extra viktig för de barn som växer upp i 
socioekonomiskt utsatta hem. Den höga frånvaron som råder på förskolorna 
missgynnar främst dessa barn. En stor utmaning under 2022 är att öka 
deltagandet i förskolan. 

Andelen legitimerade förskollärare skiljer sig mellan förskolorna, det gör även 
den socioekonomiska strukturen. Faktorer pekar på att undervisningscoacher 
väsentligt kan bidra till barn och elevers läs- och skrivutveckling (Håkansson & 
Sundberg, 2018). För att öka likvärdigheten mellan förskolorna kommer vi 
under nästa läsår att anställa två förste-förskollärare som kommer att ha sin 
placering där behovet är som störst. De kommer förutom att arbeta i 
barngruppen handleda sina kollegor. 

Det språkutvecklande arbetet kommer att prioriteras i förskolans undervisning. 
Med stöd av materialet Bornholmsmodellen ska alla förskolor ha aktiva 
språkstunder varje dag. 

Skapande skola-projektet fortsätter under 2022. Syftet med projektet är att 
stärka pedagogernas roll i barns lek och samspel och främja barns lärande, 
kreativitet och fantasi. Projektet bekostas av ett statsbidrag. 

Att stärka förskollärarnas kompetens är en framgångsfaktor. Utbildningen med 
att leda utan att vara chef kommer därför förhoppningsvis att kunna starta igen 
under senare delen av året. Då det är många praktiska moment i utbildningen 
måste vi vänta tills vi kan genomföra den fysiskt. 

Den största utmaningen i budgetarbetet är att få tilläggsbeloppet att räcka till 
för det ökade antal barn som är i behov av särskilt stöd. Det finns även behov 
av att utöka med ytterligare en specialpedagog. 

Det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas och begränsas med färre 
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mål. Vi behöver fördjupa kunskaperna kring analyser. Vi behöver få in mer 
mätbar data till ett tydligt avgränsat målområde med målkriterier för att kunna 
gräva och gå ner mer på djupet i våra analyser och hitta utvecklingsområden i 
utbildningen. I dagsläget utvärderar vi många mål men ser att vi saknar de 
djupare analyserna för att kunna följa resultatet över tid för ett mer bestående 
förändringsarbete. 

Vi ser fram emot att öppna en ny förskola på Hällbackens äldrecenter. 
Pedagogerna har tillsammans med en arbetsgrupp och arkitekter tagit fram en 
fantastisk ritning för ute- och innemiljö. Nu ska arbetet påbörjas med att 
planera struktur och organisation för den nya förskolan. 
Den nya förskolan är planerad så att rektorerna på norr har sina kontor 
tillsammans och kan utveckla och få stöd i det delade ledarskapet. 

Grundskolans verksamhetsområde 
Den största utmaningen i Arboga kommun är fortsatt att måluppfyllelsen för 
våra elever måste öka. Det viktigaste mätvärdet är behörighet till ett nationellt 
program på gymnasiet. Alla aktörer i samhället är överens om att detta är den 
mest avgörande faktorn för ett gott framtida liv. För att fler elever ska få en god 
och likvärdig undervisning så satsar Arbogas skolor nu på programmet ”Fokus 
undervisning” i ett större samarbetsprojekt med Göteborgs universitet och 4 
andra huvudmän i Sverige. Samtidigt som insatserna i den inre kärnan sker så 
behöver vi arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och vara en fortsatt 
attraktiv arbetsgivare. För att alla skolor ska kunna ge likvärdig undervisning 
och ha likvärdiga förutsättningar så behöver vi arbeta med det 
kompensatoriska uppdraget systematiskt. Arbetet är påbörjat och det finns en 
otrolig vilja och kompetens hos rektorer och andra som leder utvecklingen på 
olika sätt i Arbogas grundskolor och grundsärskola. 

Generellt för grundskolan/grundsärskolan i Arboga kommun:  

Elevperspektiv 

• Höja måluppfyllelsen generellt 

• Fortsätta utveckla ett språkstimulerande arbetssätt i undervisningen 

• Arbetsro/studiero; kopplat till det ordinarie värdegrunds- och 
likabehandlingsarbetet 

• Mer elevdelaktighet på lektionerna, ökad motivation och stimulans 
genom större variation i undervisning. 

• Arbetet med att anpassa rastverksamheten så det gynnar alla elever. 

Personalperspektiv  

• Analys av måluppfyllelse kopplas till IFOUS programmet 

• Arbeta med reviderade kursplaner kopplat till bedömning, så att vi får 
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en likvärdighet på alla skolor i Arboga 

• Kooperativt lärande samt Tillgängligt lärande: fortsätta arbeta med göra 
våra klassrum och vår undervisning tillgänglig för alla elever. 

• Fortsatt utveckling av särskilda undervisningsgrupper, för skapa en god 
miljö för elever med särskilda behov 

• Uppföljning av kartläggningsmaterial och analys i förskoleklassen 

• Fortsatt professionsutveckling på fritidshemmet 

Organisationsperspektiv 

• Utveckling av stöd- och styrkedjan samt huvudmannens ansvar, rutiner 
och uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet 

• Lärarförsörjning 

• Skolsegregation 

• Utveckling av pedagogiskt ledarskap 

• Resurstilldelning, fördelning och nyttjande kopplat till de ekonomiska 
processerna 

• Utveckling av centrala elevhälsan, funktion och rollbesättning 

• Utveckling av lekmiljön på skolgårdarna 

Gymnasieskolans verksamhetsområde 
Under hösten 2021 arbetade vi fram en handlingsplan med prioriterade 
aktiviteter för läsåret 2021/2022: 

• oftare belysa programmens examensmål samt kursernas centrala 
innehåll och kunskapskrav för eleverna 

• implementera och börja använda nya lärplattformen Unikum och nya 
bra funktioner. 

• uppdatera/byta ut mallen för vårt systematiska 
kvalitetsarbete/underlaget inför läsårsutvärdering 

• lärarna ska delta i Skolverkets webbutbildningar i större utsträckning 

• förfina några av elevhälsoteamets arbetsmetoder 

Samarbetet kring det förebyggande drogarbetet tillsammans med 
socialtjänsten/ODIN (Offensivt Drogförebyggande Initiativ Nu) kan utvecklas 
ytterligare. 

Vi vill utöka samarbeten med universitet och högskolor, bland annat 
övningsskola/VFU (verksamhetsförlagd utbildning) för lärarstudenter vid 
Örebro universitet. En av våra nya förstelärare för perioden 2020-2022 har detta 
uppdrag. 

Vuxenutbildningens verksamhetsområde 
Under 2022 kommer beslutet att vuxenutbildningen bildar ett nytt 
verksamhetsområde tillsammans med arbetsmarknadsenheten och 
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försörjningsstöd inom Socialförvaltningen att verkställas 1 april. 


