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Utbildningsnämnden

Delårsrapport 2, 2022

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut 2, 2022

Utbildningsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

I delårsbokslut 2 för 2022 beskrivs resultaten för utbildningsnämndens verksamheter januari-
augusti 2022.

Efter det prognostiserade underskottet i samband med delår 1 har sektorn vidtagit åtgärder.
Utbildningsnämnden har för perioden en positiv avvikelse gentemot budget och en prognos
som visar på en budget i balans.

Resultat

Andelen elever som är behöriga till de nationella yrkesprogrammen har ökat något jämfört
med föregående läsår och är idag 87 procent. De flesta elever som är behöriga till
yrkesprogram är också behöriga till högskoleförberedande program. Det genomsnittliga
meritvärdet för årskurs 9 i Ales kommunala skolor är oförändrat (223,3) jämfört med
föregående läsår. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har minskat något
jämfört med föregående läsår. Skillnaden mellan grupper som har föräldrar med
högskoleutbildning respektive gymnasieutbildning har minskat. I årskurs 6 har drygt 78
procent av eleverna uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Det är en liten ökning jämfört med
föregående läsår.

Resultat som vidare åstadkommits för perioden är bland annat framtaget
föräldrastödsprogram som i sin tur förväntas ge effekter för folkhälsa och utbildningsresultat.
Ungdomar och unga vuxna som stått långt ifrån arbetsmarknaden har fått förbättrat stöd att ta
sig vidare och fler är nu i sysselsättning.

Kompetensförsörjningens aktiviteter har bland annat resulterat i fler utbildade
förskoleassistenter samt barnskötare till fritidshem.
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Analys

2022 och än mer 2023 är utmanande år med effekter av pandemin som fortgår, pågående krig
samt försämrade ekonomiska förutsättningar för både kommun och medborgare.

I syfte att lyckas bättre med en god utbildning för alla krävs utvecklingsinsatser på många
nivåer och en god ekonomistyrning med fortsatt förbättring av personaltäthet samt tillräcklig
tillgång till lokaler. För att förbättra måluppfyllelsen är arbetet med det pedagogiska
ledarskapet och professionellt lärande för alla de viktigaste verktygen för kvalitetsutveckling
på genomgripande nivå. Trots att flertalet aktiviteter hittills ser ut att gå enligt plan finns risk
att utvecklings- och förbättringsarbetet i hela organisationen inte kan fortsätta.

Beslutade ändringar i skollagen avseende förskolan och kommande förändringar för
fritidshem innebär utökat uppdrag för kommunen för förskola och fritidshem.

Arbetet med att få fler i sysselsättning har utvecklats i snabb takt och visar på goda resultat.
Området behöver fortsatt förstärkning och vidare utveckling för att möjliggöra goda
livschanser för fler Alebor vilket blir än mer angeläget med rådande samhällsutmaningar.

Det är av stor vikt med en socialt hållbar och långsiktig strategi såväl samhällsmässigt som
ekonomiskt för lösningar av brist på platser samt planering av nya förskolor och skolor.

En hållbar kompetensförsörjning kommer att bli avgörande för att förbättra
utbildningsresultaten framöver då branschen står inför stora utmaningar avseende
förskollärar- och lärarbrist.

Åsa Ericson Maggan Melander

Sektorchef Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-09-29

Delårsbokslut 2, 2022 Utbildningsnämnden

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Controller för sektor utbildning
Sektorchef sektor utbildning

För kännedom:

Kommunstyrelsen
Ekonomichef
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1 Periodens verksamhet - Sammanfattning 

1.1 Sammanfattning 

Aktiviteter 

Årets aktiviteter är i huvudsak pågående enligt plan. Det har varit ett stort fokus på aktiviteter inom Hälsa och 
välbefinnande där särskilt arbetet med föräldrastödsprogram kan lyftas fram. Goda insatser inom undervisningen 
har resulterat i att effekterna av pandemin inte blev så stora som befarat. Inom arbete, sysselsättning och företag-
samhet finns de nya yrkesutbildningarna samt genom fler insatser ett förbättrat arbete med att få fler att ta steg 
närmre sysselsättning. Kompetensförsörjningen har varit ett viktigt fokus. Kartläggningar har genomförts, pro-
cesser har utarbetats och ett antal medarbetare har erbjudits stöd till studier inom förskola och fritidshem. 

Resultat 

Andelen elever som är behöriga till de nationella yrkesprogrammen har ökat något jämfört med föregående läsår 
och är idag 87 procent. De flesta elever som är behöriga till yrkesprogram är också behöriga till högskoleförbere-
dande program. Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 i Ales kommunala skolor är oförändrat (223,3) jäm-
fört med föregående läsår. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har minskat något jämfört 
med föregående läsår. Skillnaden mellan grupper som har föräldrar med högskoleutbildning respektive gymnasie-
utbildning har minskat. I årskurs 6 har drygt 78 procent av eleverna uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Det är 
en liten ökning jämfört med föregående läsår. 

Resultat som vidare åstadkommits för perioden är bland annat framtaget föräldrastödsprogram som i sin tur för-
väntas ge effekter för folkhälsa och utbildningsresultat. Ungdomar och unga vuxna som stått långt ifrån arbets-
marknaden har fått förbättrat stöd att ta sig vidare och fler är nu i sysselsättning. 

Kompetensförsörjningens aktiviteter har bland annat resulterat i fler utbildade förskoleassistenter samt barnskö-
tare till fritidshem. 

Analys 

2022 och än mer 2023 är utmanande år med effekter av pandemin som fortgår, pågående krig samt försämrade 
ekonomiska förutsättningar för både kommun och medborgare. 

I syfte att lyckas bättre med en god utbildning för alla krävs utvecklingsinsatser på många nivåer och en god eko-
nomistyrning med fortsatt förbättring av personaltäthet samt tillräcklig tillgång till lokaler.  För att förbättra 
måluppfyllelsen är arbetet med det pedagogiska ledarskapet och professionellt lärande för alla de viktigaste verk-
tygen för kvalitetsutveckling på genomgripande nivå. Trots att flertalet aktiviteter hittills ser ut att gå enligt plan 
finns risk att utvecklings- och förbättringsarbetet i hela organisationen inte kan fortsätta. 

Beslutade ändringar i skollagen avseende förskolan och kommande förändringar för fritidshem innebär utökat 
uppdrag för kommunen för förskola och fritidshem. 

Arbetet med att få fler i sysselsättning har utvecklats i snabb takt och visar på goda resultat. Området behöver 
fortsatt förstärkning och vidare utveckling för att möjliggöra goda livschanser för fler Alebor vilket blir än mer 
angeläget med rådande samhällsutmaningar. 

Det är av stor vikt med en socialt hållbar och långsiktig strategi såväl samhällsmässigt som ekonomiskt för lös-
ningar av brist på platser samt planering av nya förskolor och skolor. 

En hållbar kompetensförsörjning kommer att bli avgörande för att förbättra utbildningsresultaten framöver då 
branschen står inför stora utmaningar avseende förskollärar- och lärarbrist. 
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2 Strategiska målsättningar 

I detta avsnitt utvärderas och bedöms måluppfyllelsen av kommunens politiska mål. I kommunens budget 2022 
har kommunfullmäktige pekat ut sex strategiska målsättningar. 

De strategiska målsättningarna är: 

- Hälsa och välbefinnande 

- Kunskap och utbildning 

- Sysselsättning, arbete och företagsamhet 

- Hållbart samhällsbyggande 

- Ett Ale 

- En arbetsgivare 

De strategiska målsättningarna pekar ut den politiska viljeriktningen för utvecklingen av kommunens verksam-
heter. Vid varje bokslut görs en helhetsbedömning om nuläget kring nämndens arbete med varje strategisk mål-
sättning. Bedömningen utgår från om målet anses ha god (grön), viss (gul) eller låg (röd) måluppfyllelse och base-
ras på en sammanvägd bild av nämndernas arbete. 

På ett övergripande plan innebär detta att bedömning för delårsbokslut ska tolkas som en prognos av verksam-
heternas nuvarande måluppfyllelse och hur resultatet bedöms utvecklas framåt. För årsbokslut innebär detta en 
helhetsbedömning av verksamheternas måluppfyllelse för året. 

Varje nämnd har tagit fram en nämndplan som bryter ner de strategiska målsättningarna i specifika insatser och 
aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelse. Nämndplanen innehåller nedbrutna mål och uppdrag som består av 
olika planeringskommentarer och/eller beskrivningar. Bedömning av måluppfyllelse utgår från planeringen i 
nämndplanen och det sammanvägda genomförandet av olika insatser och aktiviteter. 

 

2.1 Hälsa och välbefinnande 

 

Kommentar 

Målområdet hälsa och välbefinnande handlar om att skapa förutsättningar för ett hälsofrämjande samhälle, att 
människor i Ale är rustade för att nå sin fulla potential och att det finns hållbara stöd för de som behöver. 

Samverkan mellan olika aktörer och verksamheter är en nyckel för att nå bästa effekt. Samarbete kring och med 
TSI (tidigt samordnade insatser) är en garant för att samverkan sker på bästa sätt, och för att optimera insatserna 
för barn och elever. Gemensamma aktiviteter som pågår under 2022 är bland annat: 

• Sommaraktiviteter 

• MHFA – första hjälpen till psykisk hälsa (fokus unga) 

• PAR – polis ambulans och räddningstjänst 

• Föräldrahälsa Skepplanda 
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• ANDTS, utskick av foldrar etc, digitalt föräldramöte ANDT 

• Ale Attitude/ My Attitude 

• Digitalt fältstöd – test av anonym chatt för Ales ungdomar 
Den samlade bedömningen är att arbetet ligger i fas med årets planering. 

För att nå målet har utbildningsnämnden planerat och delvis genomfört följande arbete 

• Barn- och elevhälsans främjande och förebyggande arbete 
Barn- och elevhälsans förebyggande arbete presenterades på utbildningsnämndens sammanträde i april. 

• Föräldrastödinsatserna som påbörjats inom ramen för TSI 
Ett generellt föräldrastödsprogram planeras stegvis så att alla föräldrar i Ale kommer att kunna delta var 
tredje år under barnets uppväxt till och med 18 år. Hösten 2022 startar för vårdnadshavare med barn i 
förskolan. En genomgång gjordes på utbildningsnämndens sammanträde i april. 

• Barnkulturprogrammet 
En stor del av kommunens barnkulturarbete sker inom och i samarbete mellan sektor kultur och fritid 
och sektor utbildning. Samarbete mellan kulturskolan och vissa enheter har fortsatt och elever har bland 
annat deltagit i projekt och prövat instrument. Under våren 2022 har några aktiviteter kunnat genomfö-
ras inom skapande skola, bland annat teater och filmdagar. 

• Det nystartade PAR (Polis, Ambulans, Räddningstjänst) för årskurs 8  
Syftet med PAR är att bland ungdomar skapa tillit till och förståelse för blåljuspersonalens arbete och att 
stärka relationerna dem emellan. Därmed ska barns brottslighet minska. Ytterligare ett syfte är att infor-
mera om vad det innebär att bli straffmyndig. Elever i årskurs 8 kommer under en halvdag på besök till 
räddningstjänsten och får träffa och lära känna lokala poliser, brandmän och ambulanssjukvårdare. 
För Ale planeras PAR under hösten och uppföljning görs till årsredovisningen. 

2.1.1 Uppdrag: Resultatet av den utredning om psykisk ohälsa som är gjord 

ska genomföras. 

Status 

 Pågående 

Kommentar 

Nämndens arbete 

Utbildningsnämnden tar del av och följer upp det kommungemensamma arbetet av genomförandet.  
En genomgång av utredningen och det fortsatta arbetet gjordes på utbildningsnämndens sammanträde i april. 

2.2 Kunskap och utbildning 

 

Kommentar 

En god utbildningsnivå är en framgångsfaktor för ett hållbart samhälle. Att bli behörig till gymnasiet är för varje 
individ ett avgörande steg för framtiden. Resultaten i Ales skolor har förbättrats över tid och visar en långsam 
positiv utveckling även om det finns tillfälliga variationer på både skolnivå och kommunnivå. Skolfrånvaron är 
hög i Ales skolor, inte minst bland de yngre eleverna, och har påverkats negativt i och med pandemin. Både ele-
ver och lärare har varit sjuka eller i karantän vilket påverkat kunskapandet. Även våren 2022 när pandemin har 
minskat syns en anmärkningsvärd hög frånvaro i Ales skolor och det finns en oro för att detta kan påverka ele-
vernas kunskaper på längre sikt. Fler insatser behövs för att öka närvaron i skolan. 

Arbetet med den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet pågår på flera nivåer i Ale. handledning i 
form av workshops har genomförts och fler planeras under hösten 2022. I digitaliseringsstrategin finns tre stora-
fokusområden: Digital kompetens för alla i skolväsendet, Likvärdig tillgång och användning samt Forskning och 
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uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. Strategin sträcker sig till 2022. Strategin innebär bland annat att 
barn och elever i alla delar av skolväsendet ska ges förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens. Barn, 
elever och personal som arbetar med barn och elever ska ha tillgång till digitala verktyg utifrån sina behov och 
förutsättningar. De digitala lärresurser som används i undervisningen ska vara ändamålsenliga och medföra att 
teknikens möjligheter kan utnyttjas effektivt. Bedömningen är att det behövs ett intensifierat fortsatt utvecklings-
arbete både inom sektorn och tillsammans med IT-enheten för att lyckas nå fram. 

Under läsåret 21-22 har skolans verksamheter arbetat utifrån sex utvecklingsområden; 

• Värdeskapande uppföljning och tillitsbaserad styrning 

• Likvärdig bedömning och förhöjd bedömningskompetens 

• Förbättrad kompensatorisk förmåga 

• Språkutvecklande arbetssätt 

• Förbättrade strukturer för ökat lärande 

• Främjande arbete med studiemotivation 

Den samlade bedömningen är att arbetet ligger i fas med årets planering. 

Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 i Ales kommunala skolor är oförändrat (223,3) jämfört med föregå-
ende läsår. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har minskat med cirka två procentenheter 
jämfört med föregående läsår. 

Andelen elever som är behöriga till de nationella yrkesprogrammen har ökat något jämfört med föregående läsår 
och är idag nästan 87 procent. De flesta elever som är behöriga till yrkesprogram är också behöriga till högskole-
förberedande program, men det bör understrykas att 13,3 procent av Ale kommuns elever i årskurs 9 lämnar 
grundskolan utan gymnasiebehörighet, vilket motsvarar 54 elever. Av dessa hade över 70 procent mer än 20 pro-
cent frånvaro vårterminen 2022. Diagrammet nedan visar andel elever betygsutveckling 2016-2022 i jämförelse 
med riket. Det har uppstått en differens mellan Skolverkets statistik och Ales verksamhetsstatistik avseende andel 
elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Det är i dagsläget oklart vad detta beror på, men utredning 
kring detta pågår. 

 
Andel elever i årskurs 9 som nått kunskapskraven i alla ämnen, behöriga till gymnasium, samt genomsnittligt meritvärde 2016-
2022, jämförelse med riket 2016-2022 
Källa: Skolverket (Det finns en differens mellan Skolverkets officiella statistik och Ales verksamhetsstatik avseende andel elever som 
uppnått kunskapskraven i alla ämnen, utredning kring detta pågår) 
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I årskurs 6 har drygt 78 procent av eleverna uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Det är en liten ökning jämfört 
med föregående läsår. Sett över en längre tidsperiod har andelen som nått kunskapskraven i alla ämnen minskat 
medan det genomsnittliga meritvärdet har ökat. Inför årskurs 7 är det 40 elever som inte klarat kunskapskraven i 
alla ämnen.  Av dessa saknar drygt häften godkänt betyg i svenska, engelska eller matematik. 42 procent, vilket 
motsvarar 17 elever hade över 20 procents frånvaro vårterminen 2022. 

 

Andel elever i årskurs 6 som nått kunskapskraven i alla ämnen, 2016-2022, 
Källa: Skolverket och Ales verksamhetsstatistik 

I årskurs 3 genomför eleverna nationella prov i svenska och matematik. Under pandemiperioden har inte de nat-
ionella proven genomförts och det saknas därför uppgifter från åren 2020 och 2021. När proven genomfördes 
2019 var andel godkända i matematik på samma nivå som nu, medan andel godkända i svenska har minskat med 
sex procentenheter. 
Cirka fyra procent av eleverna har inte genomfört alla delprov och därmed inte fått något samlat provresultat. 
Det innebär att 16 elever i matematik och 18 elever i svenska inte har fått något samlat provresultat. Det är en 
hög andel elever som inte klarat alla delprov. I matematik är det 143 elever som inte klarat alla delprov och i 
svenska inklusive svenska som andra språk är det 117 elever som inte klarat alla delprov. I övriga ämnen visar 
bedömningar i Unikum att de flesta elever har klarat kunskapskraven. I antal är det alltför många elever som inte 
har med sig tillräckliga kunskaper inför årskurs 4. 
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Andel elever i årskurs 3 som nått kunskapskraven i nationella prov i matematik och svenska, i Ales skolor, vårterminen 2022. 
Källa Ales verksamhetsstatistik 

 
De flesta av Ales gymnasieelever går i gymnasieskola i andra kommuner. Ale gymnasium erbjuder introduktions-
program för drygt 100 elever. Eleverna på introduktionsprogrammen följer en individuell studieplan utifrån sina 
behov och andel elever som uppnår målen utifrån planen har ökat från 30 procent till 55 procent det senaste 
året. Det innebär också att genomströmningen ökar och fler blir snabbare behöriga till nationellt yrkesprogram, 
30 procent jämfört med 17 procent föregående år. 

På de nystartade IMY-utbildningar (yrkesintroduktion) följer alla elever en studieplan som sträcker sig över två 
läsår. I juni 2022, efter ett läsår finns inga elever som följer sina studieplaner fullt ut i alla ämnen. I stort sett alla 
elever har fått förlängd studietid i ämnena svenska/svenska som andraspråk och matematik både på grundskole- 
och gymnasienivå. I yrkesämnena ser det mycket bättre ut och här följer de flesta elever sina studieplaner. Yrkes-
lärarna menar att vissa av eleverna kan behöva mer tid i sina ämnen bland annat på grund av hög frånvaro, inlär-
ningssvårigheter eller studieovana. Ett flertal av eleverna har tidigare gått på introduktionsprogram och språkin-
troduktion under ett eller flera år. 

För Ale-elever som går på gymnasieskolor i andra kommuner kommer ny statistik i slutet av november. Enligt 
den senaste tillgängliga statistiken som avser läsåret 20/21 har genomströmningen ökat, 72 procent av eleverna 
hade gymnasieexamen efter tre år jämfört med 60 procent 2019. För yrkesprogram hade 76 procent av eleverna 
examen och inom de högskoleförberedande programmen var det 82 procent. 

Komvux erbjuder utbildning för vuxna i Ale. 76 procent av eleverna på grundskolenivå och inom GRvux har 
fullföljt sina utbildningar. Andel som fullföljt sin utbildning på gymnasienivå är lägre, 52 procent. Generellt är det 
en lägre andel som fullföljer av de som gör sin utbildning i andra kommuner. Inom SFI har 78 procent fullföljt 
utbildningen. 

Mer om kunskaper går att läsa i de pedagogiska boksluten. UBN.2022.400, utbildningsnämndens sammanträde 
2022-10-05 

2.2.1 Nämndens mål: Lika möjligheter till framgångsrikt lärande 

Att skapa lika möjligheter till framgångsrikt lärande har varit ett mål under de senaste åren både nationellt och 
lokalt. Betygsskillnaderna ökar mellan grupper som har föräldrar med låg respektive hög utbildningsnivå och ar-
betet behöver intensifieras ytterligare. 
Utbildningsnämndens nämndplan 2022   

Från tidigare forskning om att förbättra och utveckla skolor vet vi att alla elever kan lära och att alla skolor kan 
förbättras givet att de ges goda förutsättningar. Det arbete som sker inom en skolenhet och hur skolenheten inte-
ragerar med sin omgivning har stor betydelse, och framgångsrika skolor går att finna i alla typer av områden. Stu-
dier fån olika länder pekar på att det är allt för vanligt att insatser för att förbättra skolor innebär att söka enkla 
lösningar på komplexa problem där lokala villkor och lokal beredskap kringgår snarare än att erkännas och nytt-
jas i arbetet. 

Trots skollagens krav om att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i 
landet som den anordnas pekar nationella och internationella rapporter och mätningar på att likvärdigheten i 
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skolsystemet inte upprätthålls. Därför ska huvudmannen i samverkan med varje berörd skolenhet identifiera in-
satser som kan stärka huvudmannens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen. I Ale finns fortfa-
rande skillnader i resultat och kvalité både mellan förskolor och skolor, men även mellan klasser och årskurser 
inom samma skola. 

Ett mått för att se om utbildningen i Ale lyckas med att skapa lika möjligheter till framgångsrikt lärande är att 
minska betygsskillnaden mellan elevgrupper med olika bakgrund. Föräldrars utbildningsnivå spelar stor roll för 
elevernas betygsresultat. Problematiken med bristande likvärdighet är ett nationellt problem och de insatser som 
görs är mycket långsiktiga vilket innebär att det tar tid innan resultat syns.  

I Ale har skillnaden mellan grupper tidigare varit mindre än i riket. Ale har under de senaste åren haft stort fokus 
på att förbättra likvärdigheten i både förskola och skola, men skillnaden mellan grupper avseende föräldrars ut-
bildningsnivå ökade under några år även i Ale. Efter läsåret 2021/2022 syns dock en förändring och skillnaderna 
mellan grupper har minskat igen. Av elever som har föräldrar med högst gymnasieutbildning är 81 procent behö-
riga till gymnasiet jämfört med 77 procent föregående år, i riket som helhet är 75 procent i den gruppen behö-
riga. Elever som har föräldrar med högskoleutbildning har 92 procent gymnasiebehörighet, det är ungefär samma 
nivå som i riket och har också varit på ungefär samma nivå över tid. Även avseende andel som nått kunskapskra-
ven i alla ämnen har skillnaden minskat med nästan tre procentenheter och även skillnaden i meritvärde har 
minskat i år.  

Diagrammet nedan visar betygsresultat för årskurs 9 2016-2022 i Ale jämfört med riket, uppdelat på om föräld-
rarna har gymnasial eller eftergymnasial utbildning. 

 

Andel elever i Ales kommunala skolor jämfört med riket som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet efter årskurs 9, uppdelat 
efter föräldrars utbildningsnivå, källa: Skolverket och SCB 
Definitioner 
Beräkningen görs på den föräldern med högst utbildningsnivå 
Till låg utbildningsnivå tillhör grundskoleutbildning och gymnasieutbildning samt okänd utbildningsnivå 
Till hög utbildning tillhör eftergymnasial utbildning med minst 2 år 

I år syns också en minskad skillnad mellan elever med svensk och utländsk bakgrund. Elever med utländsk bak-
grund födda i Sverige har högre meritvärde och gymnasiebehörighet än gruppen med svensk bakgrund. De ele-
ver som har utländsk bakgrund och är födda utomlands har väsentligt högre meritvärde än tidigare och 82 pro-
cent av dessa är behöriga till gymnasiet. Detta är dock en lite grupp och svårt att dra några statistiska slutsatser 
av.  

För att nå målet har utbildningsnämnden planerat och delvis genomfört följande arbete 

• Genomföra tillitsdialoger med alla enheter på temat Lika möjligheter till framgångsrikt lärande i syfte att medvetandegöra 
och ta gemensamt ansvar i styrkedjan. 
Tillitsdialoger på temat lika möjligheter till framgångsrikt lärande har påbörjats och genomförs under 
hösten 2022.  

• Stärka fritidshemmets förutsättningar att verka kompenserande  
Nya statliga förslag om fritidshem förväntas under kommande år, vilket kommer att påverka bland annat 
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inskrivningsgraden. Nya befattningar inom fritidshemmet kommer att tas fram inom GR i syfte att höja 
kompetenskraven för medarbetare. Arbete med att förbättra personaltäthet och lärarbehörighet har star-
tat under innevarande läsår, och den senaste statistiken visar att personaltätheten har förbättrats och nu 
närmar sig riket. 23,7 elever per personal jämfört med 28,2 föregående läsår. För riket är motsvarande 
cirka 20 elever per personal. 
Statistik avseende personaltäthet på fritidshemmen presenterades på utbildningsnämndens sammanträde 
i juni.  

• Ta del av kartläggning av tillgången till och deltagande i studiestöd och lovskola samt besluta om fortsatta prioriteringar 
En utökning av lovskola och studiestöd har under perioden beslutats av Riksdagen och gäller från 1 juli 
2022. I och med riksdagens beslut om extra studietid har möjligheterna till deltagande i studiestöd och 
den obligatoriska tiden i lovskolan utökats. 

• I det årliga systematiska kvalitetsarbetet ta del av inskrivningstalen för förskola och fritidshem per ort, barnens vistelsetid 
ska tas med i analysen. 
Sammanställning av inskrivningstal kommer att presenteras på utbildningsnämnden sammanträde hösten 
2022. Förra årets uppföljning gav inte anledning till riktade insatser. Statliga initiativ finns på området. 
Riksdagen har fattat beslut om en ändring i skollagen som syftar till att öka deltagandet i förskolan ge-
nom att varje hemkommun blir skyldig att ta kontakt med vårdnadshavarna. Från att barnet ska fylla tre 
år, och sedan löpande till och med att barnet fyller sex år, ska kommunerna upplysa om förskolans syfte 
och barnens rätt till förskola. Det ska även bli obligatoriskt för kommunerna att erbjuda förskola bland 
annat till barn som har bott i Sverige under en kort tid. Barn som ska fylla tre år ska ha en reserverad 
plats på förskolan, även om inte vårdnadshavarna har ansökt om det. Kommunerna ska också sträva ef-
ter att ge ett sådant erbjudande till andra barn som har behov av en förskoleplats för att bättre kunna 
lära sig svenska. Lagändringarna började gälla den 1 juli 2022, och börja tillämpas på utbildning som på-
börjas efter den 1 juli 2023.  
 

• Följa arbete med utbildning för hållbar utveckling i förskolor och skolor.  
På nämndens sammanträde i juni presenterades exempel på hållbarhetsarbete i förskolan.  

• Ytterligare sätta sig in i vetenskaplig grund och de viktigaste faktorerna för barns och elevers framgång.  
En presentation i ämnet har gjorts på ett nämndsammanträde under våren 2022. 

• Följa upp arbetet med tidigt samordnade insatser.  
En genomgång av elevhälsa och tidigt samordnade insatser presenterades på utbildningssammanträdet i 
april. 

• Verka för dialog kring likvärdighetsperspektiv med vårdnadshavare vid viktiga beslut 
Inga dialoger har genomförts under perioden 

• Stödja rektorers arbete med organisering för måluppfyllelse 
Kommenteras i årsbokslutet 

2.2.2 Nämndens mål: Hållbar kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för förskola och skola inom överskådlig framtid. Då Ale dessutom 
växer föranleder det omfattande åtgärder. En liten del (cirka 1,5%) av sektorns totala budget avsätts för sats-
ningar på behörighetsgivande studier inom förskola, skola, chefsstöd, vidareutbildning, intern SYV-tjänst samt 
karriärtjänster. I relation till problembilden är effekten begränsad och en mer omfattande satsning behövs för att 
nå effekt. 

För att nå målet har utbildningsnämnden planerat och delvis genomfört arbete inom följande områden:  

• Fortsätta tillitsdialogerna vars syfte att tillsammans skapa Ale-känsla förväntas få effekt på behålla-perspektivet. 

• Genomföra tillitsdialoger på temat Hållbar kompetensförsörjning våren 2022 för att gemensamt finna åtgärder för hållbar 
och likvärdig kompetensförsörjning. 
Tillitsdialoger på temat hållbar kompetensförsörjning gjordes under våren 2022.  

• Skapa goda förutsättningar för professionellt lärande och utveckling för alla 
Förutsättningarna utmanar främst avseende förskola och fritidshem då personaltätheten avgör tiden som 
är möjlig att avsätta. Frånvaron har dessutom varit hög i alla verksamheter vilket gjort att öppethållande 
samt genomförande av undervisning prioriterats. Utvecklingsarbetet har tagits fasta på igen från ht -22. 
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• Stärka insatserna för hållbart ledarskap  
Insatserna avseende stödtjänster har kalibrerats mot växande verksamheter och förändring i förskolans 
stödorganisation har förhandlats.  

• Ta del av kartläggning av utbildningsbehov, tidplan och kostnader för utbildning och vidareutbildning till prioriterade ka-
tegorier. 
Sektorn har utarbetat och implementerat gemensamma processer och villkor för stöd till studier i samar-
bete med HR-avdelningen. Syftet är förutom att säkra att det blir strategiska satsningar också att skapa 
lika villkor för alla. Fokus för satsningarna är fortsatt under året förskola och fritidshem. Stöd till hög-
skolestudier har beviljats fyra medarbetare och för utbildningar på Komvux är cirka 25 medarbetare i 
studier till förskoleassistent med möjlighet att fortsätta till barnskötare vårterminen 2023.   

• Besluta om införandestrategi för försteförskollärare.  
Arbetet med införandestrategi har avbrutits med hänvisning till åtgärder för budget i balans.  

• Ta del av nytt introduktionsutbildningspaket för blivande rektorer 

Arbetet har avbrutits med hänvisning till åtgärder för budget i balans. 

• Följa arbetet med branschråden inom GR för förskola och grundskola och fatta beslut om fortsatt inriktning för Ale. 
Under perioden har inget steg skett i Branschrådens arbete som föranleder nya beslut. Det kan bli möj-
ligt att påbörja införande av nya kategorier fritidshem under senare delen av 2022. Information sker lö-
pande vid utbildningsnämndens sammanträden.  

2.2.3 Uppdrag: Framtagen strategi om personaltäthet ska implementeras. 

Status 

 Pågående 

Kommentar 

Utbildningsnämndens arbete 2022 

• Följa upp avsedd ökning av personaltätheten i förskolan 
Personaltätheten i förskolan har förbättrats väsentligt jämfört med tidigare år med hjälp av statliga medel 
under pandemin.  

• Verka för att bibehålla ökningen inför kommande år 

Under 2021 ökade förskolans medel för personaltäthet betydligt mer än tillskottet i budget, det genom den stat-
liga ersättningen för sjuklön. Det har inneburit fler anställda men då sjukfrånvaron varit hög samt restriktioner 
för bemanning funnits har i realiteten personaltillgången varit begränsad. 

Diagrammet nedan visar utveckling av personaltäthet i förskolan över tid jämfört med riket och pendlingskom-
muner nära storstad. Den stora förbättring som syns för 2021 har av ovan angivet skäl inte att kunna bibehållas 
under 2022. Under våren har personaltätheten i Ales förskolor minskat igen till 5,4 barn per personal. 
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Antal barn per personal i förskola i Ale jämfört med riket, Västra Götaland och pendlingskommuner nära storstad 2016-2021, 
källa: Skolverket och SCB.  

2.3 Sysselsättning, arbete och företagsamhet 

 

Kommentar 

Ales utbildningsverksamheter har ett stort ansvar för att bidra till att unga vuxna kommer i arbete och det pågår 
flera initiativ, nya arbetssätt och samarbeten som i större utsträckning än tidigare år bidrar till detta. Den samlade 
bedömningen är att arbetet ligger i fas med årets planering. 

De vuxna som av olika skäl saknar behörighet till GR:s vuxenutbildningar har fått ökat fokus då det identifierats 
ett behov av att stärka det förebyggande arbetet med dessa målgrupper. För den yngre målgruppen finns nya yr-
kesutgångar på IMY (yrkesintroduktionsprogram) i samarbete med Komvux och med hjälp av projekt InVux 
som nu är i förvaltning med det nya namnet Insteget. Nu erbjuds utbildningar i Vård och omsorg, Barn och fri-
tid, Bygg och anläggning, samt Industriteknisk utbildning. Ett nära samarbete med lokalt näringsliv är under upp-
byggnad. De flesta av eleverna kom ifrån Ale gymnasium där elever inte kommit vidare i annan utbildning på 
grund av att de saknade behörighet för de sökbara IMY-platserna som erbjuds inom Göteborgsregionens (Gr:s) 
utbud. 

Det Kommunala aktivitets ansvaret (KAA) vilar på varje kommun och riktar sig till gruppen ungdomar 16-20 år 
som inte som inte går i gymnasieskolan eller som saknar gymnasieexamen. Målet för gruppen är utbildning och 
företrädesvis en gymnasieexamen. I juni 2022 fanns 113 ungdomar inom kommunens aktivitetsansvar, 47 av 
dessa hade arbete. I genomsnitt per månad var 90 ungdomar inom aktivitetsansvaret under första halvåret 2022. 
Arbetet med KAA har lett till att fler ungdomar är i arbete eller studier. Fler ungdomar har en pågående insats 
och tillhörande handlingsplan inom InSteget. En mötesplats för ungdomar inom KAA och unga vuxna har även 
startats i AMFE´s lokaler för att underlätta och snabba på processen till arbete eller studier. 

Utbildning av förskolans egen personal till förskoleassistenter, alternativt barnskötare pågår via ett samarbete 
mellan Komvux och Förskolan i Ale kommun. Satsningen är en del av målet Hållbar kompetensförsörjning. 

Sammanhållen utbildning för vuxna omfattas av Utbildningsplikten, men kommer också framöver att omfatta 
fler i målgruppen komvuxstudenter med risk för avhopp. En statlig utredning är igång och fortsatt arbete kom-
mer att ske i linje med den statliga utredningen. Arbete pågår nationellt och lokalt inom Gr-vux för att kvalitets-
säkra yrkesutbildningar. 
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För att nå målet har utbildningsnämnden planerat och delvis genomfört följande arbete 

• Nämnden stärker medborgarnas möjligheter att komma i arbete genom att utveckla yrkesutgångar samt verka för att per-
manenta satsningen på Invux. 
Invux-projektet har avslutats och är från och med juni 2022 i förvaltning under det nya namnet Insteget. 

• Nämnden följer sektorns samordning av verksamheterna Ale gymnasium och Komvux samt fattar beslut om fortsatt in-
riktning 
Samarbete mellan Ale gymnasium och Komvux har ökat och verksamheterna deltar i flera gemensamma 
projekt. Administration och personal samordnas samt gemensamma ledningsträffar. För en fullständig 
samordning krävs gemensamma lokaler. 

• Nämnden följer upp sektorns arbete med att forma och erbjuda extratjänster   
Extratjänsterna fasas ut under 2022 och inga nya beslut om anvisning till extratjänster får fattas från och 
med den 1 januari 2022. 

• Nämnden följer upp sektorns arbete med att erbjuda feriejobb   
Det finns inget uppdrag och budget avseende feriejobb, men inom ramen för TSI har aktiviteter skapats 
för ungdomar som har stora behov och kan riskera att hamna i utanförskap 

2.4 Hållbart samhällsbyggande 

 

Kommentar 

Utbildningsresultaten är beroende av ett väl integrerat samhälle. Där segregation uppstår påverkar det elevernas 
möjligheter att lyckas. En varierad sammansättning av barn och elevgrupper gynnar alla barns och elevers möjlig-
het till framgångsrikt lärande. En placering och planering av förskolor och skolor som bidrar till hållbar mobilitet 
är också ett viktigt perspektiv. Ett aktivt arbete med de remissvar som avser detaljplaner görs i syfte att lyfta 
dessa perspektiv. 

Ett arbete med att ta fram en handlingsplan för energi- och klimatstrategi har gjorts, en revidering av planen för 
2023 kommer att integreras med nämndplanen för 2023. 

Den samlade bedömningen är att en stor del av arbetet inom målet ligger i fas med årets planering, men vissa 
delar är försenade, till exempel implementering av handlingsplan för energi- och klimatstrategi. 

För att nå målet har utbildningsnämnden planerat och delvis genomfört följande arbete 

• Fatta beslut om reviderat ramprogram 
Detta beräknas vara klart i slutet av året.  

• Fatta beslut om nya skolupptagningsområden 
Utbildningsnämnden tog beslut om nya skolupptagningsområden på nämndens sammanträde i april. 

• Följa upp principerna för ansökan och placering av barn i förskola 
Inga beslut om nya principer fattades föregående år då den möjliga förändringen inom lagutrymmet inte 
bedömdes ge önskad effekt och därmed inte vara relevant. Genom satsningar inom områdena; placering 
och planering vid nybyggnation av förskolor, riktade informationssatsningar samt utökad tid i förskolan 
kan vidare åtgärder bidra till minskad segregation, verka utjämnande och kompensatoriskt samt ta skälig 
hänsyn till vårdnadshavares önskemål. Det första ingår i nämndplan 2022 och de andra två kommer att 
tydliggöras via statligt initiativ under året och skulle kunna ingå i nämndplan 2023. 

2.5 Ett Ale 

 

Kommentar 

I enlighet med verksamhetsplanens intentioner har samarbete utvecklats med flera aktörer och fler medborgare, 
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pandemins stora begränsningar till trots. Den samlade bedömningen är att arbetet ligger i fas med årets planering 
avseende samarbete och samverkan, men att delar av digitaliseringsarbetet ligger efter. 

TSI startar föräldrastöd under hösten 2022. Flera nya och fördjupade samarbeten har utvecklats med Ale gymna-
sium, Komvux, AMFE, Näringslivsenheten, Lilla Edets kommun, inom GR-norr och inom Vuxennätverket på 
GR. Samverkan med Arbetsförmedlingen och då främst inom Delegation unga och nyanlända i arbete (DUA) 
pågår kontinuerligt och har ökat. Det lokala näringslivet och sektor utbildning samarbetar om yrkesutgångar för 
gymnasieungdomar. Projektet InVux, som nu är i förvaltning under namnet Insteget, har inneburit ökat samar-
bete med GR samt andra kommuner inom projektet och då främst Lerum och Partille. 

SSPF, Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid är ett väletablerat samarbete som hjälper ungdomar upp till 18 år som 
riskerar ett utanförskap på grund av risk för missbruk eller kriminalitet. 

Under våren 2022 har en SIG-samordnare utsetts och ett samarbete finns inom Insteget för att möta upp ungdo-
mar äldre än 18 år där det finns oro för utanförskap på grund av missbruk och/eller kriminalitet. SIG står för 
Social insatsgrupp. 

Nya samarbeten med föreningslivet och skolornas fritidshem har prövats på tre enheter under våren 2022. Före-
ningarna bjöds in till fritidshemmet för att eleverna skulle erbjudas olika former av fritidsaktiviteter. Syftet var att 
stimulera och aktivera eleverna och visa på vad som finns i närområdet samt att erbjuda alla elever att kunna 
delta i någon form av aktivitet under fritidshemmets regi oavsett familjesituation. Det finns i ingen pågående ak-
tivitet under hösten 2022, men kontakter har etablerats mellan de deltagande fritidshemmen och det lokala före-
ningslivet på orten. 

Avseende digitalisering arbetar sektor utbildning i enlighet med den nationella digitaliseringsstrategins tre stora 
fokusområden: Digital kompetens för alla i skolväsendet, Likvärdig tillgång och användning samt Forskning och 
uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. Strategin sträcker sig till 2022 och bedömningen är att det behövs 
ett intensifierat utvecklingsarbete både inom sektorn och tillsammans med IT-enheten för att lyckas nå fram. 

För att nå målet har utbildningsnämnden planerat och delvis genomfört följande arbete 

• Utveckla dialogen mellan nämnderna för att stärka det kommungemensamma arbetet 

• Ta del av plan för utveckling av e-tjänster för vårdnadshavare utifrån invånarperspektiv.  
Utvecklingsarbetet kring e-tjänster har under en period stannat av bland annat på grund av resursbrist, 
men arbetet har startat upp igen. Ett medborgarförslag som föreslår att förbättra och förenkla e-tjänster 
och appar för vårdnadshavare och personal har kommit in. Utbildningsnämnden tog i april beslut om att 
sektorn ska utreda och återkomma med ett kostnadsförslag. UBN.2021.643 En förstudie har nyligen 
startat. 

• Ta del av förbättringsarbetet med administrativa processer som i hög grad är beroende av att de digitala verktygen är ända-
målsenliga. 
Arbetet pågår och innebär vissa organisationsförändringar med både resurs- och kompetensförstärkning. 

2.6 En arbetsgivare 

 

Kommentar 

Då hållbar kompetensförsörjning är ett av utbildningsnämndens målområden är arbetsgivarrollen fortsatt i fokus. 
Flera områden lyfts till gemensam hantering inom sektorn och det kommungemensamma arbetet har stärkts. 

HR-avdelningen har starkt bidragit till tydlighet och gemensamhet för Ale som arbetsgivare inom en rad områ-
den. Att gå från initiering till verkan i hela organisationen tar tid och på grund av pandemin återstår en del imple-
menteringsarbete. 

Den samlade bedömningen är att arbetet ligger i fas med årets planering enligt nedan. 

För att nå målet har utbildningsnämnden planerat och delvis genomfört följande arbete 

• Utveckla den tillitsbaserade styrningen med ytterligare komponenter, bland annat ökat deltagande av politiker 
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Dialogerna fortsätter nu för fjärde året och all personal i sektorn deltar en gång varje termin. Fler politi-
ker än tidigare har deltagit under vårterminen 2022. 

• Ta del av en sammanhållen strategi för sektorns satsningar på personals utbildning  

Sektorn har utarbetat och implementerat gemensamma processer och villkor för stöd till studier i samarbete med 
HR-avdelningen. Syftet är förutom att säkra att det blir strategiska satsningar också att skapa lika villkor för alla. 
Fokus för satsningarna är fortsatt under året förskola och fritidshem. Stöd till högskolestudier har beviljats fyra 
medarbetare och för utbildningar på Komvux är cirka 25 medarbetare i studier till förskoleassistent med möjlig-
het att fortsätta till barnskötare vårterminen 2023. 

• Ta del av införandestrategier för nya befattningar inom fritids/skola  

Det kommer under slutet av året, genom GR:s arbete, bli möjligt att påbörja införandestrategi för nya region-
gemensamma befattningar i grundskolan. 

2.7 Analys och förslag för framtiden 

2022 och än mer 2023 är utmanande år med effekter av pandemin som fortgår, pågående krig samt försämrade 
ekonomiska förutsättningar för både kommun och medborgare. 

I syfte att lyckas bättre med en god utbildning för alla krävs utvecklingsinsatser på många nivåer och en god eko-
nomistyrning med fortsatt förbättring av personaltäthet samt tillräcklig tillgång till lokaler.  För att förbättra 
måluppfyllelsen är arbetet med det pedagogiska ledarskapet och professionellt lärande för alla de viktigaste verk-
tygen för kvalitetsutveckling på genomgripande nivå. Trots att flertalet aktiviteter hittills ser ut att gå enligt plan 
finns risk att utvecklings- och förbättringsarbetet i hela organisationen inte kan fortsätta. 

Arbetet med att få fler i sysselsättning har utvecklats i snabb takt och visar på goda resultat. Området behöver 
fortsatt förstärkning och vidare utveckling för att möjliggöra goda livschanser för fler Alebor vilket blir än mer 
angeläget med rådande samhällsutmaningar. 

Det är av stor vikt med en socialt hållbar och långsiktig strategi såväl samhällsmässigt som ekonomiskt för lös-
ningar av brist på platser samt planering av nya förskolor och skolor. 

Beslutade ändringar i skollagen avseende förskolan och kommande förändringar för fritidshem innebär utökat 
uppdrag för kommunen för förskola och fritidshem. 

En hållbar kompetensförsörjning kommer att bli avgörande för att förbättra utbildningsresultaten framöver då 
branschen står inför stora utmaningar avseende förskollärar- och lärarbrist. 
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3 Basverksamhet 

3.1 Verksamhetsmått 

Flertalet verksamhetsmått är beräknade på ett genomsnitt av de månader som ingår i perioden. Delår 2 är ge-
nomsnitt av januari-augusti, helårsprognos och budget är genomsnitt av beräkningar januari-december. Enligt 
årets prognos kommer utvecklingsreserven att behöva nyttjas på grund av förändringar jämfört med budget. 

I förskolan ökar alltid elevantalet under våren, vilket innebär att perioden januari-augusti är högre än prognosen 
för helåret. 

KAA- kommunala aktivitetsansvaret avser ett genomsnitt av januari-juni. 2022. 

För komvux beräknas måtten utifrån vissa avstämningsmånader. I denna rapport avser måtten juni 2022. Måtten 
är inte helt jämförbara med tidigare genomsnittsmått. 

Barn- och elevtalsutveckling 

Både barn- och elevantalet har ökat de senaste åren och beräknas öka ytterligare under 2022. 

Barn och elever boende i Ale 

Diagrammet nedan visar barn- och elevtalsutvecklingen de senaste sex åren, samt prognos för 2022, för alla barn 
som bor i Ale och inskrivna i förskola och skola oavsett i vilken förskola eller skola de går i. 

 

Elevtalsutveckling barn och elever boende i Ale i samtliga förskolor och skolor i och utanför Ale 2016-2021, prognos 2022. Källa: 
Verksamhetsstatistik i Ale 

Antal barn i Ale med förskoleplats förväntas öka med 17 barn jämfört med 2021 och beräknas öka något jämfört 
med budget för 2022. 

Antal skolbarn i årskurs F-9 inklusive särskola förväntas öka med 71 barn jämfört med 2021, och förväntas öka 
med cirka 10 barn jämfört med budget för 2022. 

Antalet barn på fritidshem har ökat efter pandemin, detta var förväntat men beräknas öka mer än vad som plane-
rats i budget för 2022. 

Barn och elever som går i fristående förskolor och skolor, samt i andra kommuners skolor förväntas följa budget 
totalt sett. 

På gymnasiet förväntas ökningen av elevantalet vara något fler än budget, och 27 elever fler än 2021. 
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Barn och elever i Ales kommunala förskolor och skolor 

Diagrammet nedan visar elevtalsutvecklingen i Ales kommunala förskolor och grundskolor 2016-2021. 

 

Elevtalsutveckling i Ales kommunala förskolor och grundskolor 2016-2021, prognos 2022. Källa: Verksamhetsstatistik i Ale 

I Ales kommunala förskolor förväntas 23 fler barn i genomsnitt jämfört med 2021. Det är något fler barn än 
budget, men totalt sett inklusive pedagogisk omsorg följer den preliminära prognosen budget för helår. Antalet 
barn inom pedagogisk omsorg förväntas minska något. Antal barn från andra kommuner ligger något högre än 
budget. 

I Ales kommunala grundskolor förväntas elevantalet öka med 74 elever jämfört med 2021. Ökningen är större än 
vad som budgeterats. I särskolan förväntas också sex elever än vad som budgeterats. De elever som inte budgete-
rats för särskolan var nyinkomna/inflyttade under året. 

På de kommunala fritidshemmen i Ale förväntas elevantalet öka mer än vad som budgeterats för 2022. 

Elevantalet på Ale gymnasium har inte ökat så mycket som förväntades inför 2022. Prognosen för elevantal på 
IM-komvux är också lägre än budget. 

Elever som har modersmålsundervisning har ökat. Eftersom genomgång av ansökningar och inskrivning av ele-
ver pågår är det ännu lite osäkert hur många det blir under höstterminen. 

30 juni var det 113 ungdomar registrerade inom det kommunala aktivitetsansvaret. Genomsnittet för januari-juni 
var 90 ungdomar. Antalet ungdomar har varit på ungefär samma nivå över tid, med vissa variationer. Däremot är 
det fler som är i arbete och det är också många fler som har insats via det kommunala aktivitetsansvaret i kom-
munen. 

Elevantalet på komvux, (omräknat till heltidsplatser) har ökat i och med att nya utbildningar har startat. Beräk-
ningsmodellen har dock förändrats sedan föregående år, vilket innebär att antalet inte är helt jämförbara. För 
SFI-undervisningen syns dock en stor ökning av elever. 

 

Verksamhet Verksamhetsmått 
Utfall Delår 2 

2021 
Utfall Årsredo-

visning 2021 
Utfall Delår 2 

2022 
Budget 2022 Årsprognos 2022 

Barnomsorg, barn 1-5 år 

Antal barn i kommunala 
förskolor i Ale 

1 839 1 804 1 874 1 822 1 827 

Antal barn i pedagogisk 
omsorg, kommunal i Ale 

31 30 28 30 25 

- varav barn från andra 
kommuner i förskola och 
pedagogisk omsorg 

18 15 17 11 15 
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Verksamhet Verksamhetsmått 
Utfall Delår 2 

2021 
Utfall Årsredo-

visning 2021 
Utfall Delår 2 

2022 
Budget 2022 Årsprognos 2022 

Ale-barn i fristående 
verksamhet 

171 172 178 171 175 

Ale-barn i kommunal 
verksamhet i annan 
kommun 

13 12 10 14 8 

Summa Ale-barn i för-
skola och pedagogisk 
omsorg 

2 036 2 003 2 060 2 026 2 020 

Grundskola Förskole-
klass - årskurs 9 

Elever årskurs F-6      

Elever i kommunala sko-
lor i Ale, F-6 

2 965 2 981 3 029 3 028 3 030 

- varav elever från andra 
kommuner, F-6 

58 56 50 56 47 

Ale-elever i andra skolor 
(fristående och kommu-
nala) F-6 

250 244 236 240 239 

- varav Ale-elever F-6 i 
fristående verksamhet 

218 214 204 217 205 

- varav Ale-elever F-6 i 
kommunal verksamhet i 
annan kommun 

32 30 32 23 33 

Summa Ale-elever, F-6 3 157 3 169 3 215 3 212 3 222 

Elever årskurs 7-9      

Elever i kommunala sko-
lor i Ale, årskurs 7-9 

1 119 1 123 1 145 1 139 1 148 

- varav elever från andra 
kommuner, 7-9 

53 52 60 51 59 

Ale-elever i andra skolor 
(fristående och kommu-
nala) 7-9 

164 164 165 165 162 

- varav Ale-elever 7-9 i 
fristående verksamhet 

138 140 143 144 142 

-varav Ale-elever 7-9 i 
kommunal verksamhet i 
annan kommun 

26 24 22 21 20 

Summa Ale-elever, 7-9 1 230 1 235 1 249 1 253 1 252 

Summa Ale-elever, F-9 4 387 4 403 4 464 4 465 4 474 

Fritidshem 

Antal barn på kommu-
nala fritidshem i Ale 

1 618 1 658 1 704 1 719 1 759 

- varav barn från andra 
kommuner i fritidshem 

30 30 23 27 23 

Ale-barn i andra fritids-
hem (fristående och 
kommunala) 

183 178 169 180 169 

- varav Alebarn på fri-
tidshem i fristående 
verksamhet 

170 166 155 167 156 

- varav Alebarn på fri-
tidshem i kommunal 
verksamhet i annan 
kommun 

13 12 14 13 13 

Summa Ale-barn i fritids-

hem 
1 771 1 806 1 850 1 872 1 905 

Grundsärskola 

Antal elever i kommunal 
särskola i Ale 

41 42 43 36 42 

- varav barn från andra 
kommuner i särskola 

2 2 2 2 2 

Ale-elever i annan 
särskola (fristående och 
kommunal) 

3  2 3 3 
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Verksamhet Verksamhetsmått 
Utfall Delår 2 

2021 
Utfall Årsredo-

visning 2021 
Utfall Delår 2 

2022 
Budget 2022 Årsprognos 2022 

Summa Ale-elever i 
särskola 

42 42 43 37 43 

- varav integrerade Ale-
elever i särskola 

  2 2 1 

Modersmålsundervisning 
och studiehandledning 

Elever som har moders-
målsundervisning 

592 624 650   

Elever som har studie-
handledning 

119 116 125   

Gymnasium 

Antal elever i Ale gymna-
sium IM 

104 109 78 90 74 

-varav elever från andra 
kommuner 

23 24 11 18 9 

IM-komvux   34 53 40 

-varav elever från andra 
kommuner 

  15 16 17 

Ale-elever i andra gym-
nasieskolor (fristående 
och kommunala) 

1 141 1 138 1 139 1 147 1 160 

Summa Ale-elever i 
gymnasium 

1 223 1 223 1 226 1 256 1 247 

Gymnasiesär 
Ale-elever i gymnasiesär 
(fristående och kommu-
nala i andra kommuner) 

28 25 25 28 28 

Summering 
Antal Ale-barn och ele-
ver i förskola grundskola 
och gymnasium 

7 713 7696 7818 7 812 7 812 

Kommunala aktivitetsan-
svaret 

Antal ungdomar inom 
kommunala aktivitetsan-
svaret 

80 87 90   

Arbete 34 50 47   

Studier, vux, folkhögs-
kola, utomlands 

10 11 11   

Ingen sysselsättning 4 3 0   

Annan aktivitet (ex sjuk-
skriven) 

1 7    

Föräldralediga 0 0 0   

Åtgärd via det kommu-
nala aktivitetsansvaret 

9 13 19   

Åtgärd via annan aktör 16 1 10   

Uppgift saknas  2 3   

Komvux 

Antal elever på gymn-
asial och grundläggande 
nivå 

415 422 439   

Antal på gymnasial och 
grundläggande nivå (om-
räknat till heltidsplatser) 

95 97 101   

- varav elever från andra 
kommuner, komvux 

32 32 35   

Ale-elever komvux i an-
nan kommun 

72 73 81   

Antal elever på SFI 103 108 217   

- varav elever från andra 
kommuner, SFI 

11 14 70   

Ale-elever SFI i annan 
kommun 

3 3 1   
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4 Ekonomisk analys 

4.1 Analys och förslag för framtiden 

Analys 

Utbildningsnämnden har för perioden en positiv avvikelse gentemot budget och en prognos som visar på en 
budget i balans. 

Under året har sektorn blivit kompenserad för sjuklönekostnader för perioden dec 2021-mars 2022, vilket är in-
kluderat i sektorns utfall. Inom sektor finns det faktorer som pekar i en negativ riktning och utifrån riskerna har 
sektorn tagit fram åtgärder för att uppnå en budget i balans. I prognosen har sektorn inkluderat åtgärderna och 
beräknas därmed uppnå en budget i balans. 

Utvecklingsreserven kommer att nyttjas till volymförändringar inom grundskolan, särskolan och flerspråkighet. 
Utvecklingsreserven kommer även att nyttjas för kostnader kopplade till strategiska satsningar på kompetensför-
sörjning. 

Ledning och administration har en positiv avvikelse mot budget för perioden och en prognos på budget i balans 
för året. Den positiva avvikelsen består till största del av att semesterlöneskulden minskat, vilken dock beräknas 
öka under hösten. Kostnader för vaktmästeri, IT och semesterlöneskuld beräknas tillkomma under hösten vilket 
ger en prognos på en budget i balans. 

Förskolan har för perioden en positiv avvikelse mot budget som kan förklaras av sjuklönekostnadsersättningar 
och ej återbetalningsskyldighet av statsbidrag. Förskolan uppvisar på helheten en positiv avvikelse mot budget, 
men på enhetsnivå uppvisar förskoleverksamheterna en negativ avvikelse mot budget som till stor del beror på 
att sektorn ännu inte blivit kompenserade för lönesatsningar som gjordes i lönerevisionen 2022. Innan årets slut 
kommer sektorn bli kompenserade med 2,5mnkr för perioden april-dec gällande de lönesatsningar som gjorts på 
barnskötare och lärare. Som helhet beräknas förskolan uppnå en positiv avvikelse mot budget vid årets slut. 

Grundskolan har för perioden en positiv avvikelse som till viss del kan förklaras av sjuklönekostnadsersättningar 
samt ett medvetet ekonomiskt arbete ute på enheterna och på central nivå. Skolenheterna har en prognos på en 
budget i balans, medan de centrala ansvaren visar på ett överskott. Överskottet beror på bland annat att kulturga-
rantin inte nyttjas i sin helhet, sjukfrånvaro samt minskade tilläggsanslag. 

Budgeten för köpta, sålda platser samt skolskjuts visar för perioden en negativ avvikelse mot budget och beräk-
nas ha ett underskott vid årets slut. Underskottet beror på att taxikostnaderna ökat mer än index, ökade kostna-
der för tilläggsbelopp kopplade till köpta platser från staten, samt kostnader för SIS-placerade elever. 

Enheten för flerspråkighet har för perioden en positiv avvikelse och en helårsprognos som visar på en budget i 
balans. Det ökade språkbehoven från 2021 ser ut att fortsätta under 2022. Enheten för flerspråkighet tar del av 
statsbidraget för likvärdig skola samt utvecklingsreserven för att möta det ökade språkbehovet. 

Elevhälsan, Särskola har för perioden en positiv avvikelse vilket förklaras av lägre personalkostnader samt sjuklö-
nekostnadsersättningar. På helår beräknas enheterna uppvisa en positiv avvikelse mot budget. 

Gymnasiet har för perioden en negativ avvikelse mot budget och beräknar en negativ avvikelse vid årets slut. De 
största kostnaderna på gymnasiet omfattar köpta platser och det mesta tyder på att kostnaderna håller sig inom 
tilldelad ram. På Ale gymnasium har elevtalet dock minskat mot budget såväl på vårterminen som höstterminen, 
vilket innebär att verksamheten ställer om sin organisation för en budget i balans. Trots dessa förändringar går 
det mot ett underskott på Ale gymnasiet vid årets slut. 

Komvux har för perioden en positiv avvikelse mot budget och beräknas hamna på en positiv avvikelse vid årets 
slut. Överskottet beror främst på svårigheter att rekrytera lärare inom vård- och omsorg. 

IM-Komvux har för perioden en positiv avvikelse mot budget men beräknas hamna på en budget i balans. Elev-
antalet är till och med perioden något lägre än det budgeterade och denna trend ser ut att fortsätta under hösten. 
För att uppnå en budget i balans kommer personal att anpassas efter elevtalet. 
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4.1.1 Sammanfattande tabeller 

Resultaträkning 

  Budget tkr (ack) Utfall tkr (ack) 
Avvikelse budget 

(ack) 
Budget tkr 

(helår) 
Prognos tkr 

(helår) 
Avvikelse pro-

gnos (helår) 

Intäkter 209 385 220 085 10 700 307 897 325 300 17 403 

Kostnader -814 317 -817 657 -3 340 -1 215 225 -1 232 628 -17 403 

Netto -604 932 -597 572 7 360 -907 328 907 078 0 

Resultaträkning (Insikt) 

Uppföljning prognos/budget 

Nettokostnad per verksamhet 

  Ack.Budget Ack. Utfall 
Ack. Avvi-

kelse 
Budget 2022 

Årsprognos 
2022 

Årsavvikelse 

Tkr       

BESLUTS/VERKSAMHETSOMRÅ-
DEN 

      

Utvecklingsreserv -4 120 0 4 120 -5 580 -4 580 1 000 

Ledning och administration -21 730 -20 627 1 103 -32 730 -32 730 0 

Förskola -157 414 -157 097 317 -233 161 -233 161 0 

Grundskola -241 290 -238 420 2 870 -360 529 -359 929 600 

Grundskola köpta, sålda, skolskjuts -24 423 -25 766 -1 343 -37 838 -39 438 -1 600 

Enheten för flerspråkighet -6 983 -6 970 13 -10 182 -10 182 0 

Elevhälsa, Särskola -44 257 -42 862 1 395 -66 758 -66 182 500 

Gymnasium -91 810 -93 633 -1 823 -140 019 -140 819 -800 

Komvux -8 329 -8 092 237 -12 584 -12 284 300 

IM-Komvux -4 576 -4 105 471 -7 947 -7 947 0 

NETTOKOSTNADER -604 932 -597 572 7 360 -907 328 -907 078 0 

Vid delåret 2022 har ej budget justerats för den särskilda lönesatsningen som gjordes i lönerevisionen 2022.   Sektorn kommer kompenseras med 
1 393 tkr för perioden april-augusti, vilket innebär att den ack. avvikelsen skulle uppgått till 8 753tkr vid delåret. 

Investeringar 

Investeringsanalys 

Sektor utbildnings investeringsbudget består av reinvesteringar, investeringar för byte av IT-system, investeringar 
i Datorer/IT-utrustning samt investeringar för nybyggnation. Utfallet för perioden visar att sektorn ännu inte 
nyttjat hela sin investeringskapacitet, men prognosen visar att samtliga av dessa medel kommer att ha nyttjats till 
årets slut inom angiven budgetram. 

Posten byte av IT-system har för perioden inget utfall, men behov av nya integrationer och uppgraderingar finns 
och budgeterade medel beräknas nyttjas under året. 

Posten reinvesteringar har för perioden nyttjats till hälften av det budgeterade och en investeringsplan är framta-
gen av sektorn där det framgår hur resterande medel ska nyttjas under året. 

Behovet av digitala verktyg inom verksamheten är fortfarande hög, vilket innebär ambitionen är att utnyttja 
samtliga medel gällande investeringar inom posten Datorer/IT. 

Posten investering ny/ombyggnad skola/förskola avser Lövängens förskola som öppnades våren 2022. Behovet 
av investeringar i Lövängens förskola kommer fortsätta under året både gällande utemiljö och pedagogiskt 
material. Prognosen är att hela budgeten kommer nyttjas till årets slut. 
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Investeringsprognos 

Investeringar, belopp i Tkr Utfall perioden Budget helår Prognos helår 
Prognos helårs av-

vikelse 

Byte av IT-system 0 -200 -200 0 

Reinvestering skola/förskola -2 832 -5 000 -5 000 0 

Datorer/IT -417 -1 000 -1 000 0 

Investering ny/ombyggnad skola/förskola -3 106 -6 000 -6 000 0 

Totalt: -6 355 -12 200 -12 200 0 
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5 Personalanalys 

5.1 Kommunens anställda 

Antalet anställda i sektor utbildning har ökat med 51 personer jämfört med samma period föregående år. Ande-
len deltidsanställda är dock missvisande då antalet hur visar hur många som arbetar deltid, här ingår alla som är 
partiellt tjänstlediga, till exempel de som har arbetar deltid på grund av hemmavarande yngre barn. Den to-
tala sysselsättningsgraden utifrån anställning är 98 procent. Av de personer som är anställda på deltid har en stor 
del en tidsbegränsad anställning.  

Antalet årsarbetare har ökat med 89 tjänster. Hälften av ökningen finns inom grundskolans verksamheter, och 
övriga är fördelat på förskola och övriga verksamheter. Ökningen beror till viss del på ökat antal elever. En viss 
utökning av anställningar har varit nödvändig under pandemin och den stora korttidssjukskrivningen innebär 
också en ökning av vikarietimmar. 

Kompetensväxling av obehörig visstidsanställd till behörig personal innebär fler tillsvidareanställda, samt en ut-
ökning av löpare och specialpedagoger. 

Antalet anställda som är tjänstlediga för studier har ökat och finns med i det totala antalet tillsvidareanställda. 

Komvux har anställt ny personal för IM yrkesutbildningar, samt utökat SFI-lärare för att kunna ta emot elever 
från Lilla Edet. Grundsärskolan F-6 har utökat personal för att delta i projekt från SPSM (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten) som ska utveckla förskole- och förskoleklassens pedagogik i särskolan. 

5.1.1 Antal anställda 

Antal anställda 2022-06-30 2021-06-30 Skillnad 

Antal tillsvidareanställda, 1 092 1 039 53 

-varav kvinnor i % 82,90 % 83,42 % -0,52 

-varav män i % 17,10 % 16,58 % 0,52 

Antal heltidsanställda 1 135 1 077 58 

Antal deltidsanställda 63 56 7 

Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier) 95 91 4 

Antal arbetade timmar (timanställda) 56 744 51 903 4 841 

-varav kvinnor 51 061 47 282 3 779 

-varav män 5 682 4 621 1 061 

Årsarbetare    

-månadsavlönade 1 129 1 046 83 

-timavlönade 58 52 6 

Totalt 1 187 1 098 89 

Årsarbetare anger hur många anställda sektorn skulle ha haft om den faktiska sysselsättningsgraden för månads-
avlönade och arbetade timmar för timavlönade summerades till heltidsanställningar. Även korttidsfrånvaro och 
semester finns med i beräkningen. 
Både antal anställda personer och årsarbetare är ett genomsnitt av året sex första månader. 

 

5.2 Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron har varit hög i början av året, särskilt under januari när smittspridningen var hög. Under våren har 
sjukfrånvaron succesivt minskat. Diagrammet nedan visar sjukskrivningstal månad för månad för hela 2021 och 
till och med juni 2022. Den röda grafen som avser korttidssjukskrivning visar tydligt variationen och topparna i 
samband med pandemin. Diagrammet visar högst sjukfrånvaro i januari, 10 procent korttidssjukfrånvaro och sex 
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procent i februari, för hela sektor utbildning. Även den långa sjukfrånvaron varierar något, men är mer stabil 
över tid. För förskolan som helhet är den genomsnittliga sjukfrånvaron januari-juni över 13 procent. 

 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid uppdelad per sjukdomslängd och per månad i sektor utbildning januari 2021- juni 
2022 
Källa: Ale kommun personalstatistik 

Sjukfrånvaron varierar mellan olika verksamheter och enheter. Förskolan har högst sjukfrånvaro, då personalen 
på förskolan generellt är utsatt för mer smitta och bemanningsproblemen har fortsatt under 2022. Påverkan av 
Covid 19 är den största anledningen. Under våren 2022 startades en översyn av rehabutredningar kopplade till 
långtidsfrånvaro. HR-stöd har riktats mot förskolan och vid behov kopplas även företagshälsovården in. Analys 
och förslag på åtgärder tas fram i dialog med HR och rektorer under hösten 2022. 

Även frånvaro på grund av vård av barn (VAB) har ökat under pandemin. Den beräkning av VAB som gjordes 
för 2019-2021 visade att antal VAB-dagar omräknat till procent utgjorde cirka 1,5 procent av den totala arbetsti-
den. Det finns ingen ny beräkning för perioden, men troligtvis ökade även VAB under januari när pandemin var 
som värst. 

5.2.1 Sjukfrånvaro i procent 

Volymtal 2022-06-30 2021-06-30 Skillnad 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 9,45 % 8,81 % 0,64 

Sjukfrånvaro, kvinnor 10,57 % 9,89 % 0,68 

Sjukfrånvaro, män 4,40 % 4,05 % 0,35 

Ålder - 29 år 8,3 % 8,6 % -0,3 

Ålder 30 - 49 år 9,47 % 8,73 % 0,74 

Ålder 50 - 9,8 % 9,1 % 0,7 

Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar 5,13 % 4,72 % 0,41 

Sjukfrånvaro 15-59 dagar 0,99 % 1,11 % -0,12 

Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer 3,34 % 2,99 % 0,35 

5.3 Personalanalys och förslag för framtiden 

Personalen i sektor utbildning har under pandemiperioden klarat uppdraget att bedriva utbildning och undervis-
ning. Nya arbetssätt och ökat samarbete har behövts, och personalen har behövt vara flexibla, kreativa och lös-
ningsfokuserade. Detta har också inneburit att det finns stort behov av återhämtning. 

Lärartätheten i grundskolan ligger fortfarande väsentligt lägre än i riket, men något bättre än pendlingskommuner 
nära storstad. Lärarbehörigheten ligger på samma nivå som riket och har inte förändrats sen föregående år. I 
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förskola och fritidshem har personaltätheten förbättrats, fritidshemmen närmar sig nu riket, men personaltät-
heten i förskolan har minskat igen under våren 2022. 

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för förskola och skola inom överskådlig framtid. Då Ale dessutom 
växer föranleder det omfattande åtgärder som närmare beskrivs i under En arbetsgivare.  Ale kommun tog fram 
en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan där sektor utbildning lyfte fram ett specifikt bristyrke i Ale 
kommun, lärare i fritidshem. 

En plan tillsammans med fackliga parter för arbetet med HÖK 21 har utarbetats i syfte att förbättra områdena 
arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lön. I vårens tillitsdialoger var det detta som var fokus. 
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Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2022.400
Datum: 2022-09-29
Verksamhetsutvecklare Maggan Melander

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Utbildningsnämnden

Pedagogiskt bokslut läsåret 2021/2022

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Det pedagogiska bokslutet är läsårets rapport av det systematiska kvalitetsarbetet på enheten
och i verksamheten. Det pedagogiska boksluteten sammanställs för varje verksamhet och
presenteras för utbildningsnämnden. Boksluten i sin helhet bifogas.

De pedagogiska boksluten är uppdelade i följande verksamheter:

· Förskola

· Grundskola, förskoleklass och fritidshem

· Grundsärskola, gymnasium och kommunal vuxenutbildning

Samtliga bokslut utgår från rubrikerna i läroplanerna. Under ärenderubriken finns delar av
sammanfattningarna för de olika boksluten.

Åsa Ericson Maggan Melander

Sektorchef Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-09-29

· Pedagogiskt bokslut förskola

· Pedagogiskt bokslut grundskola, förskoleklass och fritidshem

· Pedagogiskt bokslut grundsärskola, gymnasium och kommunal vuxenutbildning
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Ärendet

Det pedagogiska bokslutet är läsårets rapport av det systematiska kvalitetsarbetet på enheten
och i verksamheten. Det pedagogiska boksluteten sammanställs för varje verksamhet och
presenteras för utbildningsnämnden. Boksluten i sin helhet bifogas.

De pedagogiska boksluten är uppdelade i följande verksamheter:

· Förskola

· Grundskola, förskoleklass och fritidshem

· Grundsärskola, gymnasium och kommunal vuxenutbildning

Samtliga bokslut utgår från rubrikerna i läroplanerna. Nedan finns delar av
sammanfattningarna för de olika boksluten.

Förskola

Slutsatser och prioriterade utvecklingsområden för pedagogiskt bokslut 2022/2023

Förskolans verksamhet och utvecklingsarbete tar sin utgångspunkt, gällande analys och
framtagande av utvecklingsområden, i följande kvalitetsområden:

· Strukturkvalitet - som rör de yttre villkoren för att organisera verksamheten såsom
personaltäthet, kompetens, sätt att organisera verksamheten.

· Processkvalitet - som rör det inre arbetet och de processer, arbetssätt samt det
förhållningssätt som pedagogerna arbetar efter. Här beskrivs omsorg, lärande och
utveckling. Lika möjligheter till framgångsrikt lärande.

· Resultatkvalitet -som rör mål och resultat utifrån utbildning och undervisning i
förskolan.

· Servicekvalitet - anger på vilket sätt vårdnadshavare och omgivande samhälle
uppfattar förskolan och dess verksamhet

Läsårets pedagogiska bokslut för förskola präglas av att verksamheten fortsatt har variationer
inom processkvalitet men också gällande strukturkvalitet. Skillnader i processkvaliteten och
det målstyrda, medvetna pedagogiska arbetet visar sig främst inom enheter medan strukturella
skillnader och förutsättningar främst visar sig mellan enheter.

Strukturkvalitet - slutsatser
Sjukfrånvaron har påverkat förutsättningar för kvalitet på flera enheter under pandemin. Ökad
frisknärvaro för kontinuitet och möjlighet till planerad undervisning, reflektion och
professionellt lärande behövs i syfte att vidare-utveckla kvalitet på enheterna.

Förskollärartätheten har ökat procentuellt men är ojämnt fördelad mellan enheter vilket
påverkar förutsättningar för likvärdig förskola. Ett fortsatt arbete med att öka andelen
förskollärare samt omfördela befintliga behövs framåt.

Ökat deltagande i förskolan. Fler barn i förskolan är en målsättning som kvarstår. Antalet
inskrivna 3-5 åringar ligger på samma nivå som föregående år.
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Process och resultatkvalitet - slutsatser
Inom läroplansområdet Normer och värden bedöms ett fortsatt behov av lärande och stöd i
den systematiska uppföljningen av likabehandlingsarbetet på enheterna.

Lärmiljön har haft ett särskilt fokus under läroplansområdet omsorg, utveckling och lärande.
Bedömningen är att ett fortsatt lärande på verksamhetsnivå bör fortsätta för att skapa
förutsättningar för likvärdigt hög kvalitet på enheterna.

Utvecklingsarbetet att skapa lika möjligheter till framgångsrikt lärande för alla barn befinner
sig mitt i processen. Resultatet så långt bedöms ha utvecklats förväntad takt med strukturer
och aktioner för pedagogiskt ledarskap och möjlighet för professionellt lärande för alla
medarbetare. Pandemin har haft påverkan särskilt för vissa enheter med att skapa strukturer
och komma igång med forum för lärande. Riktat stöd kan vara aktuellt framåt för enheter som
har detta behov för att ta sitt arbete vidare.

Gällande barns delaktighet och inflytande är barnkonventionen och barns möjlighet att
påverka i beslutsfattande ett område som verksamheten behöver arbeta med.

Pandemin har haft påverkan på vårdnadshavares möjlighet till insyn och deltagande under
läsåret. Information om mål och innehåll, dialog om trivsel, utveckling och lärande samt
stimulerande utemiljö får lägst resultat i vårdnadshavarenkäten.

Övergångar är ett område som behöver fortsatt fokus. Ett fortsatt utvecklingsområde är att
hitta former för att utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i
utbildningen. Övergångar inom den egna enheten fungerar överlag väl. Fortfarande behöver
varje område (barnväg) skapa eller se över lokala övergångsplaner samt att skapa
samarbetsformer mellan skolformerna.

Förskollärarnas uppdrag och ansvar att leda arbetet behöver stödjas då läroplanens
förtydligande från 2018 inte fått full genomslagskraft. Pedagogiskt ledarskap och kollegialt
lärande är ett område som fortsatt behöver fortsatt utvecklas framåt.

Servicekvalitet - slutsats
Ökat deltagande i vårdnadshavarenkäten är önskvärt och fler vårdnadshavare som upplever att
de har vetskap om alla målområden i läroplanen.

Verksamhetens prioriterade utvecklingsområden för läsåret 2022/2023

· Likabehandlingsarbetet – normmedvetenhet och systematisk uppföljning

· Pedagogiskt ledarskap för förskollärare

· Hålla i påbörjat utvecklingsarbete - röd tråd – lärmiljöer, stödja barns utveckling av
förmågor

· Kvalitetsarbete – översyn av uppföljning, utvärdering, analys, vetenskaplig grund,
fokus på variationer i kvalitet

· Övergångar främst mellan skolformer
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Grundskola, förskoleklass och fritidshem samt grundsärskola, gymnasium och
kommunal vuxenutbildning

Inledande sammanfattning
Från tidigare forskning om att förbättra och utveckla skolor vet vi att alla elever kan lära och
att alla skolor kan förbättras givet att de ges goda förutsättningar. Det arbete som sker inom en
skolenhet och hur skolenheten interagerar med sin omgivning har stor betydelse, och
framgångsrika skolor går att finna i alla typer av områden. Studier fån olika länder pekar på
att det är allt för vanligt att insatser för att förbättra skolor innebär att söka enkla lösningar på
komplexa problem där lokala villkor och lokal beredskap kringgår snarare än att erkännas och
nyttjas i arbetet.

Trots skollagens krav om att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje
skolform oavsett var i landet som den anordnas pekar nationella och internationella rapporter
och mätningar på att likvärdigheten i skol-systemet inte upprätthålls. Därför ska
huvudmannen i samverkan med varje berörd skolenhet identifiera insatser som kan stärka
huvudmannens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen

Under läsåret har sektorn arbetat utifrån sex utvecklingsområden;

· Värdeskapande uppföljning och tillitsbaserad styrning

· Likvärdig bedömning och förhöjd bedömningskompetens

· Förbättrad kompensatorisk förmåga

· Språkutvecklande arbetssätt

· Förbättrade strukturer för ökat lärande

· Främjande arbete med studiemotivation

Styrkor kopplat till utvecklingsområden
Värdeskapande uppföljning och tillitsbaserad styrning
Ett pågående arbete som bedrivits på samtliga nivåer inom sektor utbildning. Under året har
regelbundna och strukturerade samtal skett med verksamhetschef, rektorer och
verksamhetsutvecklare. Vi ser styrkor med att dessa samtal skapar ökad kunskap, utveckling,
trygghet i organisationen och hjälper oss att hålla fokus på måluppfyllelsen.

Förbättrade strukturer för ökat lärande
Under läsåret har vi på kommungemensam nivå arbetat med förstelärarna och
utvecklingsteamet med att implementera LGR22 på skolorna. Vi ser styrkor med att detta
medför en mer likvärdig syn på bedömning och betyg som i förlängningen också resulterar i
ett ökat lärande hos våra elever. Garanterad undervisningstid på de Individuella programmen
(IM), studieplaner, samt uppföljning av progression i studier är något av allt som arbetats med
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under läsåret. Dessa områden är tätt kopplad till värdeskapande upp-följning och systematiskt
kvalitetsarbete.

Under läsåret har delar av verksamheterna också tagit del och börjat arbeta med Skolverkets
arbete, Samverkan för Bästa Skola (SBS). Detta arbete syftar till att tydliggöra och
konkretisera kvalitetsarbete på enhets- och huvud-mannanivå genom en större systematik i
nulägesanalys, uppföljning och utvärdering av uppsatta mål. Vi ser styr-kor i att flera enheter
följer denna metod i sitt systematiska kvalitetsarbete.

Utmaningar kopplat till utvecklingsområden
Likvärdig bedömning och förhöjd bedömningskompetens
Vi kan se utmaningar med att höja likvärdigheten gällande bedömningskompetens, både på
grund av mellanskolsvariationen i kommunen och den inomskolsvariation som finns på
skolorna. Under läsåret har en planering och uppföljning gjorts på implementering av nya
styrdokument. Det har även skapats utrymme för ett utökat samarbete och nätverkande inom
och mellan en del av enheterna och verksamheter vilket syftar till att dela erfarenhet, kunskap
och i förlängningen öka likvärdighet i bedömningsfrågor. Arbetet fortsätter och utökas under
läsåret 22/23.

Behov kopplat till utvecklingsområden
Förbättrad kompensatorisk förmåga
Arbetet sker på enhetsnivå och följs upp och delas på verksamhetsnivå. Utvecklingsteam,
SpeciaAlen och Elev-hälsan är viktiga aktörer tillsammans med enheternas arbete. Det finns
behov av att likvärdigheten gällande kompensatorisk undervisning förbättras med syfte att
minska inomskolsvariationen i skolorna och mellanskolsvariationen inom kommunen.

Språkutvecklande arbetssätt
Under läsåret har ett samarbete med Högskolan väst pågått kring ämnet svenska som andra
språk. Det finns behov av att utveckla arbetet med språkutveckling på flera enheter och inom
flera ämnen. SFI har haft samarbete med GR. Språkutvecklande arbetssätt är ett ledord som
måste genomsyra arbetet med sammanhållen utbildning för vuxna och språkstödsutbildningar
för vuxna. Särskolan har lång erfarenhet och bra metoder som de delat med sig av under året.

Förbättrade strukturer för ökat lärande
En del i att skapa struktur för ökat lärande är att övergångarna mellan skolformer och stadier
fungerar väl för alla barn och elever. Under föregående läsår implementerades en ny rutin för
övergångar mellan skolor och skolformer som trätt i kraft innevarande läsår. Detta har
medfört att ett tydligare fokus på övergångar har varit gällande under året och flera skolspår
har visat på ett förbättrat resultat. Trots flera goda exempel på ett fungerande övergångsarbete
är det fortfarande mycket kvar att göra för att rutinen ska fungera väl genom elevens hela
skolgång. Variationen är stor mellan skolorna i arbetet både vad gäller överlämning till en ny
skola och mottagande från en annan skola. Det finns behov att arbeta vidare med rutinen så att
den fungerar för alla barn och elever.
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Främjande arbete med studiemotivation
Motivation och närvaron är viktiga faktorer för ökad måluppfyllelse oavsett ålder på elever
eller skolform. Att utveckla elevernas delaktighet och inflytande över sitt lärande är en viktig
faktor. Ett arbete pågår, men har bromsats upp av pandemin och restriktioner. Det finns behov
av att detta arbete intensifieras under kommande läsår för att öka närvaron samt elevernas
studiemotivation.

Verksamheternas analytiska slutsatser läsåret 21/22 och problemformulering
Utifrån den samlade analysen läsåret 21/22 kan det konstateras att behovet av
utvecklingsarbete är fortsatt stort. Vi har kommit fram till följande problemformuleringar för
att höja måluppfyllelsen:

· Vi behöver utveckla och systematisera vårt övergripande arbete, avgränsa och
djupanalysera för att bättre kunna prioritera och följa upp.

· Vi arbetar med för många parallella processer på olika verksamhetsnivåer, vilket
resulterar i bristfällig utvärdering och uppföljning.

För att nå längre i utvecklingsarbetet har vi kommit fram till att vi behöver förenkla och
kategorisera utvecklingsområdena, enligt nedan. Detta för att få till en systematik som håller
över tid oavsett vilka utvecklingsområden som verksamheten har framöver. Det är av största
vikt att sektorn arbetar vidare med att tillämpa tillitsbaserad styrning där målet är att tillit ska
prägla sektorns samtliga nivåer.

Prioriterade områden läsåret 22/23
Nedan prioriterade områden genomsyras av en tillitsbaserad styrningsprincip och ett
arbetssätt där en värdeskapande uppföljning tillämpas på alla nivåer i sektorns verksamhet
och arbete.

· Aktivt lärstöd - innebär att kvalitetssäkra att undervisningen blir bättre på att möta
alla våra barn och elevers specifika behov

· Samverkan - innebär att kvalitetssäkra sammanhang och kontinuitet i barn och
elevernas utveckling och lärande

· Bedömning och betyg- innebär att kvalitetssäkra en likvärdig bedömning

· Trygghet och studiero - innebär att kvalitetssäkra att alla elever tillförsäkras en
skolmiljö som präglas av trygghet, studiero och lust att lära

Kunskapsresultat årskurs 9
Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 i Ales kommunala skolor är oförändrat (223,3)
jämfört med föregå-ende läsår. Dock har skillnaderna mellan flickor och pojkar ökat, då
flickornas meritvärde ökat medan pojkarnas har sjunkit. Andelen elever som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen har minskat med cirka två procentenheter jämfört med
föregående läsår. Minskningen är ungefär lika stor för flickor och pojkar.
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Andelen elever som är behöriga till de nationella yrkesprogrammen har ökat något jämfört
med föregående läsår och är idag 86,7 procent. Dock har skillnaderna mellan flickor och
pojkar ökat vilket främst är en effekt av flickornas påtagliga ökning, cirka sex procentenheter.
De flesta elever som är behöriga till yrkesprogram är också behöriga till
högskoleförberedande program, men det bör understrykas att 13,3 procent av Ale kommuns
elever i årskurs 9 lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet, vilket motsvarar 54 elever.
Av dessa hade över 70 procent mer än 20 procent frånvaro vårterminen 2022.

Kunskapsresultat årskurs 6
I årskurs 6 har drygt 78 procent av eleverna uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Det är en
liten ökning jämfört med föregående läsår. Sett över en längre tidsperiod har andelen som nått
kunskapskraven i alla ämnen minskat medan det genomsnittliga meritvärdet har ökat. Inför
årskurs 7 är det 40 elever som inte klarat kunskapskraven i alla ämnen. Av dessa saknar drygt
häften godkänt betyg i svenska, engelska eller matematik. 42 procent, vilket motsvarar 17
elever hade över 20 procents frånvaro vårterminen 2022.

Förskoleklass
En tydlig progression i utvecklingen av undervisningen utifrån det centrala innehållet kan ses
i de beskrivningar som återfinns i de pedagogiska boksluten från enheterna, men
undervisningens kvalitet är fortfarande inte likvärdig på alla enheter. Det systematiska
kvalitetsarbetet i förskoleklass har utvecklats på flera enheter, men det krävs fortsatt ett arbete
med tydlig uppföljning kring att varje skola säkerställer att undervisningen bedrivs enligt
läroplanens föreskrifter, samt att undervisningen vilar på vetenskaplig grund. Skolverkets
nationella kartläggnings-material för förskoleklass i språklig medvetenhet och matematiskt
tänkande har genomförts på samtliga enheter och kartläggningsmaterialet upplevs som ett bra
sätt att få syn på elevernas förmågor och behov och är ett an-vändbart underlag för
undervisningsplaneringen.

Fritidshem
Utifrån föregående års utvecklingsområde, att fritidshemmen ska bli en tydligare del av
skolornas systematiska kvalitetsarbete och en viktig faktor för elevernas måluppfyllelse,
beskriver alla enheter en progression i arbetet. Styrningen av fritidshemmet är tydligare samt
fritidshemmets verksamhet har under året stått i fokus. Utformningen av verksamheten på
fritidshemmet behöver i högre grad ta sin utgångspunkt i hur eleverna med hjälp av
fritidspedagogik kan utveckla sina förmågor så att de stärker hela lärandesituationen. Vidare
har det blivit tydligt att skola och fritids behöver skapa en likvärdig syn på hela uppdraget,
hela dagen för alla elever. Ales skolor har påbörjat utveckling av det tematiska och
ämnesövergripande synsättet och använda all gemensam kunskap kring lärandets
dimensioner.

Ales skolor har en förhållandevis låg behörighetsgrad gällande fritidshemmets personal vilket
påverkar fritids-hemmets likvärdiga kvalitet, både som enskild verksamhet och som en
samverkande del av skolan.
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Grundsärskolan, Ale gymnasium samt Komvux i Ale

Här nedan följer ett kort sammandrag av viktiga delar att lyfta fram gällande
verksamhetsområdena, grundsärskolan, Ale gymnasium samt komvux i Ale.

Läsåret 2021/2022 är till ända och har präglats av ännu ett pandemiår. Komvux har bedrivit
stora delar av sin verksamhet på distans under läsåret. Särskola och Ale gymnasium har
bedrivit närundervisning hela läsåret. Personal och elevfrånvaro har givetvis varit starkt
präglad av restriktionerna med hög korttidsfrånvaro fram till att de togs bort. Trots tuffa
utmaningar på grund av pandemin har varje verksamhet gjort en förflyttning utifrån sina
identifierade utvecklingsområden.

Komvux och Ale gymnasium
Läsåret 2021/2022 har inneburit mycket spännande och utmanande arbete. Ökat samarbete
och utbyte mellan verksamheterna sker kontinuerligt bland annat genom en gemensam
ledningsgrupp

Sammanfattningsvis kan de fem rubrikerna nedan beskriva allt arbete som skett, dessa är:

· Nya utbildningar

· Ökat samarbete med andra aktörer

· Fler elever kan studera

· Anpassningar med anledning av pandemin

· Ökat fokus på elevernas måluppfyllelse

Nya utbildningar
Hösten 2021 startade Ale gymnasium i samarbete med Komvux fyra inriktningar inom
introduktionsprogrammets yrkesintroduktion (IMY). Yrkesintroduktion vänder sig till elever
som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. De fyra inriktningarna är
inom bygg och anläggning, industriteknisk utbildning, barn och fritid samt vård och omsorg,

Sammanhållen utbildning för vuxna omfattas av Utbildningsplikten, men kommer också
framgent att omfatta fler i målgruppen komvuxstudenter med risk för avhopp. En statlig
utredning är igång och fortsatt arbete kommer att ske i linje med den statliga utredningen.
Arbete pågår nationellt och lokalt inom Gr-vux för att kvalitetssäkra yrkesutbildningar.

Utbildning av förskolans egen personal till förskoleassistenter, alternativt barnskötare startade
även upp under hösten 2021 via ett samarbete mellan Komvux och Förskolan i Ale kommun.
Satsningen är en del av målet Håll-bar kompetensförsörjning.

Ökat samarbete med andra aktörer
Flera nya och fördjupade samarbeten har utvecklats med Ale gymnasium, Komvux, AMFE,
Näringslivsenheten, Lilla Edets kommun, inom GR-norr och inom Vuxennätverket på GR.
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Samverkan med Arbetsförmedlingen och då främst inom Delegation unga och nyanlända i
arbete (DUA) pågår kontinuerligt.

Fler elever kan studera
Stödet och möjligheten att studera har utökats för målgruppen som omfattas av
Utbildningsplikt. Utbildningsplikten lagstadgades redan 2018 och omfattar nyanlända med
låg utbildningsnivå som riskerar att inte kunna tillgodogöra sig svenskundervisningen inom
etableringstiden på två år. Ale har varit sena med att utveckla stödet för målgruppen inom
Utbildningsplikten, men har under vårterminen kunnat erbjuda ett samlat stöd i samarbete
mellan Komvux, AMFE och Arbetsförmedlingen. Detta stöd är utvecklat även för Lilla Edets
elever inom mål-gruppen och vi säljer dessa tjänster. Målet är att fler elever ska lära sig
svenska och få ett arbete.

För målgruppen DUA, delegation unga och nyanlända i arbetet, där utbildningsplikten ingår
pågår ett planerings-arbete för att erbjuda jobbspår med tillhörande kortare yrkeskurser.

Ett jobbspår har även startats under läsåret kopplat till lokalvård genom ett samarbete med
Ale byggen. Planering pågår även för att erbjuda jobbspår, alternativt yrkepaket inom våra
yrkesutgångar såsom vård och omsorg, barn och fritid, samt fastighetsskötsel

KAA - Kommunalt aktivitetsansvar, ungdomar 16-20 år som inte studerar eller arbetar ska ha
en plan som ska leda till studier eller arbete. Genom projektet InVux har ett team startat som
möter upp ungdomarna. Det finns idag en ökad möjlighet att erbjuda ungdomarna flera
alternativ. En kartläggning pågår för de ungdomar som avslutat sina studier med ett
studiebevis för att se om gymnasieexamen kan uppnås genom studier på Komvux med stöd av
InVux.

Uppföljning av fjärdeårselever på gymnasiet, köpta skolplatser och gymnasiesärplatser har
skett under två år, vilket har lett till fler fullföljda utbildningar, färre avhopp och ett
mottagande tillbaka till kommunen med en adekvat sysselsättning som arbete eller vidare
studier för de som behöver som följd.

Anpassningar med anledning av pandemin
Läsåret 2021/2022 har återigen präglats av pandemin. Verksamheterna har varit hårt prövade
under året genom restriktioner, sjukdom, fjärr- och distansarbete. Trots alla dessa pålagor har
ett enastående arbete bedrivits på samtliga enheter.

Ökat fokus på elevernas måluppfyllelse
Sektorns utbildningsansvar följs upp och rapporteras till nämnd enligt ett årshjul.

Under läsåret har ett flertal pedagogiska uppföljningssamtal, (värdeskapande uppföljning)
skett med regelbundenhet för samtliga underliggande enheter i syfte att följa på närvaro,
måluppfyllelse och genomströmning. Enheternas respektive utvecklingsområde har stämts av
med kontinuitet. Samtalen syftar till att följa på processer och säkerställa att utveckling sker,
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samt att stöd finns. Vi tror oss kunna se att dessa samtal leder till en ökad kvalité, samt att
insatser görs och följs upp. Ett lärande sker på samtliga nivåer i vår styrkedja

Samtliga enheter (grundsärskola, gymnasiet och komvux) visar på en ökad måluppfyllelse
och genomströmning. Genom projektet InVux har vi lyckats att skapa team och nätverk för att
förhindra avhopp, samt att unga människor ska hamna mellan skolsystem och därmed får ett
långt studieuppehåll, eller sysselsättningsbortfall som riskerar att leda till framtida
utanförskap.

Särskolan
Läsåret startade med att vår grundsärskola, som bedrivs på två av våra grundskolor blev en
samlad grundsärskola med en ordinarie rektor och ett samlat elevhälsoteam för hela enheten.
Verksamheten bedrivs fortfarande lokalintegrerad på våra grundskolor Krona och Arosenius.
Detta har blivit ett lyft för grundsärskolan och dess elever. Det är lättare att följa eleverna och
skapa progression i utbildningen samt ge stöd. Under året har ett gemensamt gediget
systematiskt kvalitetsarbete på hela grundsärskolan införts och dockats samman med tidigare
arbete, nu med fokus på helheten för årskurs 1-9. En gedigen nulägesanalys av verksamheten
utarbetades med följande problemformulering; de allmänna råden för extra anpassningar,
särskilt stöd och åtgärdsprogram följs inte på grundsärskola.

För att kunna nå nämnd problemformulering skapades följande prioriterade områden:

· Aktivt lärarstöd så att eleverna utvecklas på bästa sätt.

· Betyg och bedömning, öka likvärdigheten och eleverna kunskapsutveckling

· Öka samarbetet mellan lärare och ämnen

· Trygghet och studiero, där fokus ligger på alla elever ska ha bra och säker skolmiljö

I juni togs nationella beslut som bland annat innebär att särskolan byter namn till Anpassad
grundskola från och med juli 2023. Gymnasiesärskolan kommer att heta Anpassad
gymnasieskola. Det kommer också att införas en läsa skriva räkna garanti i den Anpassade
grundskolan från sommaren 2024
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1 Inledning 

1.1 Sammanfattning 

Slutsatser och prioriterade utvecklingsområden för pedagogiskt bokslut 2021/2022 
Förskolans verksamhet och utvecklingsarbete tar sin utgångspunkt, gällande analys och framtagande av utveckl-
ingsområden, i följande kvalitetsområden: 

• Strukturkvalitet - som rör de yttre villkoren för att organisera verksamheten såsom personaltäthet, kom-
petens, sätt att organisera verksamheten. 

• Processkvalitet - som rör det inre arbetet och de processer, arbetssätt samt det förhållningssätt som pe-
dagogerna arbetar efter. Här beskrivs omsorg, lärande och utveckling. Lika möjligheter till framgångsrikt 
lärande. 

• Resultatkvalitet -som rör mål och resultat utifrån utbildning och undervisning i förskolan. 

• Servicekvalitet - anger på vilket sätt vårdnadshavare och omgivande samhälle uppfattar förskolan och 
dess verksamhet 

Läsårets pedagogiska bokslut för förskola präglas av att verksamheten fortsatt har variationer inom processkvali-
tet men också gällande strukturkvalitet. Skillnader i processkvaliteten och det målstyrda, medvetna pedagogiska 
arbetet visar sig främst inom enheter medan strukturella skillnader och förutsättningar främst visar sig mellan 
enheter. 

 

Strukturkvalitet - slutsatser 
Sjukfrånvaron har påverkat förutsättningar för kvalitet på flera enheter under pandemin. Ökad frisknärvaro för 
kontinuitet och möjlighet till planerad undervisning, reflektion och professionellt lärande behövs i syfte att vida-
reutveckla kvalitet på enheterna. 

Förskollärartätheten har ökat procentuellt men är ojämnt fördelad mellan enheter vilket påverkar förutsättningar 
för likvärdig förskola. Ett fortsatt arbete med att öka andelen förskollärare samt omfördela befintliga behövs 
framåt. 

Ökat deltagande i förskolan. Fler barn i förskolan är en målsättning som kvarstår. Antalet inskrivna 3-5 åringar 
ligger på samma nivå som föregående år. 

Process och resultatkvalitet - slutsatser 
Inom läroplansområdet Normer och värden bedöms ett fortsatt behov av lärande och stöd i den systematiska 
uppföljningen av likabehandlingsarbetet på enheterna. 

Lärmiljön har haft ett särskilt fokus under läroplansområdet omsorg, utveckling och lärande. Bedömningen är att 
ett fortsatt lärande på verksamhetsnivå bör fortsätta för att skapa förutsättningar för likvärdigt hög kvalitet på 
enheterna. 

Utvecklingsarbetet att skapa lika möjligheter till framgångsrikt lärande för alla barn befinner sig mitt i processen. 
Resultatet så långt bedöms ha utvecklats i förväntad takt med strukturer och aktioner för pedagogiskt ledarskap 
och möjlighet för professionellt lärande för alla medarbetare. Pandemin har haft påverkan särskilt för vissa en-
heter med att skapa strukturer och komma igång med forum för lärande. Riktat stöd kan vara aktuellt framåt för 
enheter som har detta behov för att ta sitt arbete vidare. 

Gällande barns delaktighet och inflytande är barnkonventionen och barns möjlighet att påverka i beslutsfattande 
ett område som verksamheten behöver arbeta med. 

Pandemin har haft påverkan på vårdnadshavares möjlighet till insyn och deltagande under läsåret. Information 
om mål och innehåll, dialog om trivsel, utveckling och lärande samt stimulerande utemiljö får lägst resultat i 
vårdnadshavarenkäten. 

Övergångar är ett område som behöver fortsatt fokus. Ett fortsatt utvecklingsområde är att hitta former för att 
utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen. Övergångar inom den egna enhet-
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en fungerar över lag väl. Fortfarande behöver varje område (barnväg) skapa eller se över lokala övergångsplaner 
samt att skapa samarbetsformer mellan skolformerna. 

Förskollärarnas uppdrag och ansvar att leda arbetet behöver stödjas då läroplanens förtydligande från 2018 inte 
fått full genomslagskraft. Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande är ett område som fortsatt behöver utveck-
las framåt. 

Servicekvalitet - slutsats 
Ökat deltagande i vårdnadshavarenkäten är önskvärt och fler vårdnadshavare som upplever att de har vetskap 
om alla målområden i läroplanen. 

Verksamhetens prioriterade utvecklingsområden för läsåret 2022/2023  

• Likabehandlingsarbetet – normmedvetenhet och systematisk uppföljning 

• Pedagogiskt ledarskap för förskollärare 

• Hålla i påbörjat utvecklingsarbete – röd tråd – lärmiljöer, stödja barns utveckling av förmågor 

• Kvalitetsarbete – översyn av uppföljning, utvärdering, analys, vetenskaplig grund, fokus på variationer i 
kvalitet 

• Övergångar främst mellan skolformer 
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2 Uppföljning läsåret 2021/22 

2.1 Kunskap och utbildning 

2.1.1 Förskola 

Inledning 

Strukturella villkor för kvalitet i Ales förskolor 
Bland de faktorer som lyfts fram via forskning, gällande påverkansfaktorer för god kvalitet, ses utbildning och 
kompetens tillsammans med sätt att organisera barngruppernas storlek. som avgörande. 

Andel inskrivna barn i förskola 
I Ales kommunala förskoleverksamhet fanns vid läsårets slut 1960 barn varav 30 i pedagogisk omsorg, barnanta-
let ökar alltid succesivt under våren och minskar något igen på hösten då sexåringarna går över till förskoleklass. 

 

Barnantal i Ales kommunala förskoleverksamhet jan-juni 2022, källa Ales verksamhetsstatistik.
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Barnantal per förskola i Ales kommunala förskoleverksamhet augusti 2021 - augusti 2022, källa Ales verksamhetsstatistik. 

18 av barnen är folkbokförda i närliggande kommuner. I kommunen bor ytterligare 185 barn som är placerade i 
fristående enheter och 12 barn i kommunala förskolor i annan kommun. 

Lika tillgång till förskola – för lika möjligheter till framgångsrikt lärande 
I oktober 2021 var 95 procent av alla 3-5 åringar inskrivna i förskolan i Ale samt 71,3 procent av alla 1-2 åringar. 
Totalt var 86 procent av alla barn inskrivna i förskolan. Det är ungefär samma nivå som i riket och jämförbara 
kommuner. Utifrån den statliga utredningen från 2020, Förskola för alla barn - för bättre språkutveckling i 
svenska har ny lag införts och från och med juli 2023 ska kommunen bedriva uppsökande verksamhet för att 
skapa möjlighet för fler barn i åldern 3-5 år att delta i förskolan. Under våren 2021 har ett arbete initierats kring 
uppdraget för fler barn i förskolan. ”Det finns ett brett forskningsstöd för att förskolan har positiva effekter för 
barns utveckling och lärande, i synnerhet för flerspråkiga barn och barn med svag socioekonomisk bakgrund. 
Barn som har gått i förskolan har bättre kognitiva och språkliga färdigheter och når högre kunskaps-resultat i 
skolan än barn som inte har deltagit i förskolans verksamhet.” SOU 2020:67 

Under perioden med restriktioner utifrån Covid-19 noteras att barn i hålls hemma i högre grad och detta speciellt 
i områden med högt socioekonomiskt index. Rädsla för smitta i kombination med möjligheten att hålla barnen 
hemma uppfattas vara främsta anledningen. Liksom föregående år har insatser gjorts på enheter för att få barnen 
att komma till förskolan. 

Personaltäthet – villkor för lika kvalitet 
Personaltätheten varierar mellan enheter samt möjligheten till en högre personaltäthet. Utifrån resursfördel-
ningsmodellen, där barnpengen beräknas per huvud, gör att de förskolor som har fler familjer i sitt område med 
längre vistelsetid, får svårare att bemanna utifrån likartade förutsättningar. Sättet att organisera 15 timmars barn 
samt hur många 15 timmars barn det finns, påverkar också. En hög personaltäthet skapar goda möjligheter för 
en god kompenserande utbildning. Framåt krävs ett arbete med att se över personaltätheten i förhållande till 
utbildning och kompetens. ”En citerad studie i Vetenskapsrådets forskningsöversikt visar att ökad personaltäthet 
inte är det som ger störst effekt för verksamhetens kvalitet. Enligt studien ger det mer effekt att satsa på högsko-
leutbildad personal och fortbildning av existerande personal.” SOU 2020:67 

Bemanningen har fortsatt under vårens första hälft varit ojämn. På grund av det svåra läget att få in vikarier kan 
upplevelsen av ökad personaltäthet påverkats. Covid-19 har dock påverkat barnens utbildning i olika perioder. I 
de perioder där de har varit stor brist på personal har prioritet varit omsorg men med medvetna pedagoger som 
ständigt arbetar med undervisning har barnen ändå fått en god situationsbaserad undervisning. Men man måste 
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ta i beaktande att en verksamhet som bygger på ständig daglig beredskap och omställning för att genom samar-
bete över huset lösa dagens personalbortfall inte kan hålla samma höga kvalitet i undervisningen där kontinuitet i 
arbetsgrupp och barngrupp påverkas. 

 

Diagrammet nedan visar personaltäthet över tid. (Kolada 2021) 

 

Utbildning och kompetens – villkor för lika kvalitet 
Den professionella medvetenheten på enhetsnivå har ökat under året. Detta ses via samtal, dialoger samt i den 
dokumentation som sker för verksamhetens utveckling. 

Förskollärartätheten är fortsatt olika gällande enheter, dock har några enheter höjt sin förskollärartäthet. Låg 
förskollärartäthet kan innebära lägre förväntan på utbildningen och tillämpning av undervisande förhållningssätt. 
I oktober 2021 var det 38 procent behöriga förskollärare med legitimation i Ale kommuns förskolor. I mars 2022 
visar statistiken att andelen är 44 procent. Vissa enheter har både högre och lägre andel. 

Insatser har fortsatt under året för att höja utbildnings- och kompetensnivån. Komvux startade upp utbildning 
till barnskötare under våren 2022 uppdelad i två delar. Efter att ha läst del ett av utbildningen får de studerande 
yrkestiteln förskole assistent och när de läst del två får de titeln barnskötare. Hittills har 26 medarbetare ansökt 
om att läsa del två som startar vårterminen 2023 för att bli klara barnskötare. 

Rektorer beskriver att dialogerna har utvecklats och att utbildningen generellt har påverkat medvetenheten och 
pedagogiska relationer positivt i arbetet med barnen. I rektorernas bokslut finns goda exempel på kompensato-
riska strategier där pedagoger lånas ut och handleder kollegor på andra enheter, där specialpedagoger handleder 
medarbetare, där arbetslag och yrkesgrupper samplanerar verksamheten. Detta är en utveckling som fortsatt 
sedan föregående år tillsammans med rektors ledning av verksamheten för att skapa likvärdighet för alla barn. 
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Under hösten 2021 anställdes det upp fler pedagoger i syfte att stärka upp verksamheten som under perioden var 
sårbar utifrån Covid- läget. Detta innebar att personaltätheten inkluderade dessa visstidsanställningar vid mät-
ningen i oktober. Så måttet 5 barn per anställd var egentligen utifrån grundorganisationen högre. Utfallet för 
2022 är mer rimligt i förhållande till grundorganisation. Detta gäller även andel personal med legitimation där 
måttet 38 procent var räknat utifrån en högre personaltäthet. Så redan under hösten 2021 så har den egentliga 
andelen med legitimation höjts sedan 2020. 

Mindre barngrupper – villkor för lika kvalitet 
Det som gemensamt ses som effekter av att organisera för mindre barngrupper, och som beskrivs i enheternas 
bokslut, är de mindre sammanhangen och den mer aktiva uppdelningen i grupper större delen av dagen. Flera 
enheter beskriver sitt aktiva arbete med uppdelningar och hur det möjliggör för närmare relationer och större 
uppdragsfokus. Att arbeta med olika grupperingar över dagen är även en del i att ta tillvara olika lärmiljöer för 
barnen. Miljöerna anpassas ofta efter barnens intresse och förmåga och lärmiljön används medvetet som den 
tredje pedagogen. Pedagoger gör också medvetna val kring samarbete och planering av tiden. Dock kan man se 
att variationerna i hur man organiserar för mindre barngrupper är större mellan enheterna än inom enheterna. 
Sättet att tänka kring hur man grupperar genomsyrar och inkluderar ofta hela enheten. Hur förskolans lokaler är 
utformade kan påverka möjligheten. Där skiljer det sig mellan enheterna. Även om man kan dela upp barnen i 
mindre sammanhang så kan problemet vara att veta var barnen ska vara. 

 

Diagrammet ovan beskriver genomsnitt av barngrupperna över tid. Källa: Kolada 
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Sjukfrånvaro - påverkansfaktor för kvalitet 
Korttidsfrånvaron hade sin topp i januari för att sedan sjunka till mer normala nivåer. Påverkan av Covid 19 är 
den största anledningen. Under våren 2021 startade en översyn av rehabutredningar kopplade till långtidsfrån-
varo. Analys och förslag på åtgärder tas fram i dialog med HR och rektorer under hösten 2022. En kontinuitet i 
närvaro är en framgångsfaktor för det viktiga relationella arbetet som även är en förutsättning för god kvalitet. 
En översyn kring hur bemanning organiseras kommer att göras under kommande läsår. Detta för att möjliggöra 
tätare samarbete kring bemanning områdesvis. 

 

Sjukfrånvaro personal i Ales kommunala förskolor augusti 2021- maj 2022. Källa Ales HR-system, Insikt 

 

Uppföljning av föregående läsårs utvecklingsområden och processer 2021/2022  
Professionellt lärande för alla, PLG - I stort sett alla enheter har under läsåret skapat forum för professionellt lärande 
gemenskaper. 

Leda lärande, pedagogiskt ledarskap - Det pedagogiska ledarskapet har utvecklats över tid och i läsårets bokslut visas 
det genom att det tydligt syns aktiva ledarhandlingar i alla pedagogiska bokslut. Ett tydligt pedagogiskt ledarskap 
kännetecknas av närvaro och nyfikenhet från alla nivåer. 

Systematiska kvalitetsarbetet - utveckla analys - Arbete med kvalitetsbegreppet, modell för analys och att hitta variat-
ioner har varit i fokus under läsåret och bidragit till ett utvecklat pedagogiskt bokslut där påverkansfaktorer och 
variationer i kvalitet lyfts i högre grad. Fortfarande kvarstår att utveckla kvalitetsarbetet utifrån de didaktiska 
frågorna; vad, hur och varför. Att utveckla analysen och kunna svara på frågan varför det blev som det blev, samt 
viktiga kännetecken på resultat är fortsatt ett utvecklingsområde. 

Fortsätta arbete med likabehandling - aktiva åtgärder - Kartläggningsmaterialet har reviderats och introducerats på en-
heterna för att stödja arbetet med likabehandling. Fortsatt finns ett behov av lärande och stöd i det systematiska 
uppföljningsarbetet. 

Mötesplats förskola - tydlighet i roller, professionalitet, undervisning och utbildning - Under läsåret har arbetet fortsatt med 
stöd till förskollärare och arbetslag för pedagogisk planering.  Mötesplats förskolas innehåll har fortsatt med att 
stödja professionaliteten genom att fylla på med forskningsgrundad teori runt att stödja barns utveckling av för-
mågor och använda lärmiljön som verktyg. 

Stödja nya och äldre förskollärare i uppdraget - Genom mentorsår och Mötesplats förskola har förskollärare erbjudits 
kollegialt stöd. 

Ökat deltagande i förskolan - Arbetsgrupp har påbörjat arbete utifrån nya lagkrav. Fler barn i förskolan är en mål-
sättning som kvarstår. Ett försök med gemensamma promenader till förskolan i samverkan med öppna förskolan 
har gjorts i syfte att få barn att komma trots ökat avstånd till ny förskola. Fortsatt arbete med ökat deltagande 
behövs. 
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Ökat antal förskollärare på förskolor med identifierade behov - fler förskollärare har anställts under läsåret och påbörjat 
en utjämning av de variationer som synts kopplade till svårrekryterade områden. 

Högre personaltäthet - Projekt treklövern med ett avlösande team för arbetslagen samt utökning av förstärkande 
visstidsanställningar påverkade under pandemin personaltätheten positivt. 

Riktade stödinsatser under läsåret 2021/2022 
Det är viktigt att signaler fångas upp på övergripande nivå för att kunna leda, klargöra, stötta och handleda på 
olika sätt. Det kan handla om ledarskap, struktur/process/service kvalitet som i sin tur påverkar resultatkvali-
teten. Under läsåret har några enheter haft behov av övergripande riktat stöd vilket har verkat stödjande. 

 

 

Indikatorer Enhet Utfall 2022 2021 Jämförelse 2020 

 Andel personal med 
legitimation i förskola 

Förskola 
44 % 38 % 38 % 

 Personaltäthet för-
skola, antal barn per 
personal 

Förskola 

5,4 5 5,7 

 Personaltäthet för-
skola, antal barn per 
personal med legitimation 

Förskola 

13,4 13,3 14,9 

Kolumn 2022 avser 15 mars, Ales verksamhetsstatistik (kan avvika något från SCB-beräkning) 
Kolumn för 2020 och 2021 avser 15 oktober, källa SCB 

Normer och värden förskolan 

Läroplansmål för området 
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemen-
samma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, för-
måga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, förmåga att upp-
täcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen, respekt och förståelse för alla 
människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling 
och att aktivt delta i samhället. 

Måluppfyllelse Normer och värden - Resultat och processkvalitet 
Enheterna arbetar med varierade material, metoder och förhållningssätt och visar med flera exempel på en 
forskningsgrundad praktik. Litteratur om relationsarbete, normkreativitet, social guidning är exempel på områden 
som bearbetas utifrån identifierade behov. I dialoger med rektorer samt i pågående tillitsdialoger med pedagoger 
framkommer att vi har skillnader i arbetet med att stödja barnen att utveckla förmågor och färdigheter som ligger 
i linje med våra mål för området. Variation i frågan hur väl vi lyckas med att arbeta mot målen finns inom de 
flesta enheter även om några specifika enheter uttalar att de generellt håller en mycket hög kvalitet när det gäller 
aktivt och medvetet arbete. Rektorerna bedömer utifrån pedagogers utvärderingar och dialoger att verksamheten 
förskola övervägande har en förankrad praktik i forskning och tillfredsställande kvalitet gällande arbetsmetoder. 
Kunskapsnivån är varierande inom enheterna och de brister som identifieras är mer specifikt kopplade till kultur 
i arbetslag, personliga teorier grundade i erfarenhet eller låg kompetens och utbildningsnivå. 

För en likvärdig utbildning med genomgående hög processkvalitet krävs olika insatser på enheterna utifrån hur 
stora variationerna och behoven är. 

Gemensamt för alla medarbetare inom förskola, har Mötesplats förskola, under läsåret fyllt på med forskning 
och kunskapsinnehåll inom samspelsteori och förhållningssätt för att stödja arbetet med utveckling av förmågor 
där den sociala miljön och pedagogers förhållningssätt är en del. Filmer finns att tillgå för all förskolepersonal i 
ett led att skapa förutsättningar och möjlighet att återgå till innehållet för enheterna. Detta har under läsåret 
skapat en möjlighet för nya medarbetare att kunna ta del av gemensamt innehåll, forskning och ger enheterna 
möjlighet att arbeta mer fördjupat i kollegiala sammanhang på enheterna utifrån behov. Rektorer beskriver över-
lag att filmer och träffar stödjer det lärande och den utveckling som pågår på enheterna. 
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Verksamhetens utvecklingsarbete med likabehandling  
Läroplanens uppdrag 
”Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet 
och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidari-
tet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell lägg-
ning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla 
sådana tendenser ska aktivt motverkas” 

Utvecklingsarbete 
Sedan 2018 har ett gemensamt utvecklingsarbete pågått runt likabehandling och kränkande behandling. I en upp-
start 2018 gick rektorer igenom de lagförändringar som kom i diskrimineringslagen. Lagen ställde krav på arbete 
med aktiva åtgärder vilket innebär ett fortlöpande arbete i fyra steg – att undersöka – analysera – åtgärda – följa 
upp och utvärdera. 

 

En genomgång av aktiva åtgärder och boken ”Normkreativitet i förskolan” var uppstarten till ett kartläggnings-
material för enheterna för att bedöma risker för diskriminering på ett generellt plan utifrån de sju diskrimine-
ringsgrunderna. Detta har introducerats, prövats och under 2021 reviderats och förbättrats för att underlätta 
pedagogernas arbete med likabehandling och förhindra trakasserier. 

Resultat: 
Bokslut, dialoger och självskattningar visar att resultaten på enheterna skiljer sig åt och det går ej att bedöma 
kvaliteten generellt för verksamheten. Variationerna finns inom enheterna och det finns lokala behov att arbeta 
vidare med normer och normmedvetet förhållningssätt i arbetet med att skapa lika möjligheter och tillgänglighet 
för alla barn. 

Pedagogerna använder kartläggningsmaterialet för att identifiera områden att arbeta vidare med, men boksluten 
visar att den systematiska uppföljningen uteblir på några enheter vilket påverkar möjligheten att utvärdera och 
analysera arbetet tillfredsställande. 

Bokslut och dialoger visar också på att kunskapen om normer och diskrimineringsgrunder varierar inom enhet-
erna vilket påverkar möjligheten att använda kartläggningsmaterialet och göra en god prioritering och planering. 
Denna spridning lyfts i relativt hög omfattning fram av samtliga rektorer och beskrivs som ett svårfångat område 
där mer kunskap behövs. 

Anmälan av misstänkt kränkning 
Barn i förskolan kan kränka varandra enligt skollagens mening. Den som utför en kränkande behandling måste 
göra det avsiktligt och kunna “förstå att uppträdandet upplevs som kränkande”(Skolverket). Detta innebär att 
små barns uppträdande i stället kan bedömas vara del av deras utveckling och inte utföras med avsiktlighet. Barn 
med funktionsvariationer som inte kan styra impulser eller förstå hur andra barn känner och tänker kan också 
vara ett exempel på detta. För de yngsta barnen har förskolan inom ramen för sitt fostrande uppdrag ett ansvar 
att pedagogiskt förklara för barnen att ett visst beteende är oönskat och sårande. Personalen har också ett över-
vakande ansvar. 

Resultat: 
Anmälan om misstänkt kränkning av barn har ökat något för förskolan under läsåret. Ett nytt system för anmä-
lan har introducerats vilket kan ha påverkat utfallet i antal. Trots att anmälningarna är fler är de fortsatt få. Ett 
behov finns att undersöka om utfallet handlar om ett lärandebehov i verksamheten eller om det fostrande upp-
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draget. 

Enheternas behov av förbättringsåtgärder framkommer i den fysiska miljön genom förebyggande observationer 
och kartläggningar av miljön, trygghetsvandringar, barnintervjuer samt kartläggningsmaterialet för likabehandling. 
I de fall ett flertal kränkningsanmälningar har varit knutet till samma enhet har verksamheten satt in lärande, 
handledande stöd i värdegrundsfrågor samt att reflektera över förhållningssätt. Att kartlägga och reflektera över 
hur den sociala miljön stödjer barnens utveckling mot grundläggande värden i läroplanen behöver lyftas ytterli-
gare i arbetet med likabehandling. 

 

Vårdnadshavarenkäten 
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Resultat:  
Resultatet av årets vårdnadshavarenkäten visar generellt inget utmärkande inom området normer och värden. Ale 
ligger något under snittet i GR-kommunerna, men har samtidigt höjt snittsiffran sedan 2020 på det generella 
planet. Flest "vet ej" svar får frågeställningarna 

• om barnen ges möjligheter att bearbeta konflikter och 

• om de ges lika möjligheter oberoende av kön, etnicitet, religion eller funktion. 

Resultatet ser olika ut på enheterna men att ca 200 vårdnadshavare svarar att de inte vet behöver förstås bättre. 
En tänkbar orsak är att den höga frånvaron under pandemin har påverkat möjligheten att informera om utbild-
ningen i samma utsträckning som innan pandemin. Vårdnadshavare har inte haft samma möjlighet att delta fy-
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siskt och få samma inblick i verksamheten som tidigare. Frågan behöver dock lyftas och analyseras på alla enhet-
er för att se vilka frågor som är aktuella för ökad samverkan. 

Planeringskommentar 2023 

Områden för fortsatt arbete  

• Barnkonventionen i beslutsfattande - barnets perspektiv 

• Fortsatt arbete med likabehandling, normer, normmedvetenhet och social miljö inom ramen för Mötes-
plats förskola och andra central och lokala insatser 

• Fortsatt stöd i systematisk uppföljning - aktiva åtgärder - kartläggning, dokumentation, uppföljning, ut-
värdering, analys 

• Stöd till medarbetare som anmäler misstanke om kränkning 

 

 

Indikatorer Enhet Utfall 2022 2021 Jämförelse 2020 

 Antal avslutade 
kränkningsärenden 

Förskola 
6   

 Antal kränkningsären-
den 

Förskola 
11 4  

 Antal kränkningsären-
den som bedömts som 
kränkning 

Förskola 

3   

Omsorg, utveckling och lärande 

Läroplansmål för området 
“Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utfors-
kande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, 
utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt bar-
nens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att 
skapa mångfald i lärandet” Lpfö18 

Schematisk bild över läroplanens mål: 
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Måluppfyllelse Omsorg, utveckling och lärande - resultat och processkvalitet 
Läsårets uppföljningar i ledningsgruppen för förskola har fokuserat på kvalitetsbegreppet i sin helhet. Dialoger 
och uppföljningar har berört skillnader i begreppen processkvalitet kontra strukturella faktorer för kvalitet i syfte 
att än mer fokusera på de kvalitetsaspekter som forskning visar vara avgörande oavsett läroplansområde. Viktiga 
faktorer för kvalitet beskrivs som den kompetens och medvetenhet som ligger till grund för de aktiva samspel 
som sker mellan barn och pedagog – de pedagogiska relationerna. 

I förskolans ledningsgrupp pågår dialog om hur arbetsmetoder, förhållningssätt och pedagogisk medvetenhet ska 
följas upp för att ringa in processkvaliteten, samt hur variation identifieras. Hur identifiera variation inom enheter 
för att bättre bedöma skillnader i lärandebehov och behov av kompetenshöjning. Ett identifierat område är att se 
över är hur den vetenskapliga grunden används vid självskattningar och utvärderingar. 

Gemensamt fokusområde för förskolans uppföljning har under läsåret handlat om fysisk, pedagogisk och social 
lärmiljö. Verksamheten har använt självskattningar på enheterna gällande den fysiska och pedagogiska miljön, 
rektorer har utfört observationer och ledningsgruppen har mötts i gemensamma dialoger. Det vetenskapliga 
grunden har tillgängliggjorts för alla medarbetare genom den gemensamma kompetensutvecklingsinsatsen ”Mö-
tesplats förskola” där filmer om fysisk, pedagogisk och social miljö kunnat bearbetats både på tvärgruppsträffar 
mellan enheter och i arbetsgrupper på de egna enheterna vid studiedagar. Tema lärmiljö som gemensamt område 
för fördjupning har kunnat komplettera enheternas egna identifierade behov av att utveckla arbetsformer inom 
olika målområden i läroplanen. Detta då intentionen med kvalitetsarbetet fortsatt är att behoven av utvecklad 
praktik behöver identifieras så nära barnen som möjligt och gemensamma insatser ska verka stödjande och inte 
störande. 

I enheternas bokslut framkommer exempel på resultat och analyser som exemplifierar processer inom området 
omsorg, utveckling och lärande. Hur väl enheter möter barnens behov av omsorg, utveckling och lärande ser 
olika ut och variationen inom enheterna är ofta större än mellan enheterna. Generellt håller utbildningen en god 
kvalitet och rektorer beskriver många skickliga pedagogers arbete med omsorg, utveckling och lärande. "Pedago-
gerna Lägger stor vikt vid att vara närvarande i barnens lek för att uppmuntra, stödja, utmana, och ge nya infallsvinklar. Detta ger 
barnen bättre förutsättningar att utveckla nya förmågor och kunskaper och lärandet blir meningsfullt och roligt.” 
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Resultatet visar också på variation av kvaliteten inom enheterna. Den övergripande analysen pekar på olika fak-
torer där utbildning – kompetens och handlingskompetens är en identifierad faktor. Förmåga att reflektera och 
kritiskt granska sin praktik är en nyckelfaktor där rektorers analyser pekar på ett större område för utveckling 
som inte är generellt för samtliga medarbetare, men för flera medarbetare. Bland enheterna finns utvärderingar 
där professionellt lärande och utbildningsinsatser har bedömts ha påverkat reflektionsförmåga och handlings-
kompetens på ett gynnsamt sätt för barnens utveckling och lärande. 

Enheternas processer visar både goda och varierade resultat där arbetet med uppföljning enligt års hjul kan verka 
både stödjande och få motsatt verkan. Ett exempel från en enhet där aktivt arbete kring samsyn, omsorgs be-
greppet och undervisnings begreppet börjar ge effekt. "Vi är på väg mot att skapa en helhet, men arbetslagen har kommit 
olika långt och gjort olika prioriteringar inom detta. De arbetslag som kommit längst har jobbat genomgående med ett tema där alla 
årshjulets delar kommer in och där omsorgen utgör en naturlig del tillsammans med lärande och undervisning mot målen. I de arbets-
lag som har längst kvar i arbetet har implementeringen av års hjul hackat upp arbetet i delar och på sätt och vis haft motsatt effekt 
än tänkt. Här behöver insatser göras framåt för att nå ökad samsyn och skapa den helhet kring omsorg, utveckling och lärande som 
var tänkt för alla barn." Förståelse för årshjulets roll i det systematiska uppföljningsarbetet behöver arbetas med på 
några enheter. 

Den höga sjukfrånvaron under läsåret har påverkat förutsättningar för kvaliteten på utbildningen och har varierat 
både inom och mellan enheter. Några enheter har varit särskilt drabbade och beskriver hur den höga frånvaron 
påverkat kontinuitet, planerad undervisning som då har "fått stryka på foten" och stort fokus har varit på att 
skapa god omsorg och spontana lär tillfällen för barnen. Här skapas stora skillnader i kvalitet som behöver ut-
vecklas framåt." Även möjlighet att skapa de tillitsfulla, pedagogiska relationer som är viktiga för kvaliteten har påverkats av 
frånvaron. " Vi kan tydligt se att de arbetslagen som under året haft det extra tufft med sjuk/frånvarande personal har också haft 
tuffast att vara de pedagoger som är närvarande och skapar relationerna som krävs. Det finns arbetslag som har haft det tufft perso-
nalmässigt men ändå kunnat arbeta vidare då de haft en trygg och inarbetad struktur att hela tiden luta sig tillbaka mot." Att få 
ökad kontinuitet i frisknärvaron är en viktig strukturell faktor för att skapa goda möjligheter till hög processkvali-
tet. 

Språkutvecklande arbete - resultat och analys 
I och med den statliga utredningen (SOU 2020:167) och ny lag med tillämpning 1 juli 2023, har under läsåret en 
arbetsgrupp för ökat deltagande i förskolan startat. Arbetsgruppen arbetar med rutiner för mottagande av nyan-
lända, information och erbjudande av förskoleplats i syfte att öka deltagande och därmed lika möjligheter för fler 
barns framgångsrika lärande. Flera av enheterna har under läsåret identifierat och arbetat med att utveckla det 
språkutvecklande arbetet. Med stöd av det statliga språkbidraget har flertalet enheter köpt in föreläsningsserie om 
språkutvecklande arbete som bidragit med den vetenskapliga grunden till enheternas egna professionella lärgrup-
per. Bidraget har även använts till litteraturinköp för det språkutvecklande arbetet. Bidraget har också nyttjats till 
utbildningar för att utveckla användandet av tecken till tal "TAKK" samt bildstöd för ökad tillgänglighet och 
språkstödjande arbete vilket gjort skillnad på några enheter. " Alla barnen möter bilder och AKK på ett mycket mer 
tydligt sätt idag. Vi kan se att det framför allt är i samband med våra rutinsituationer som barnen möter bilder. Några av avdel-
ningarna har ett tydligt arbete med både bilder och tecken för alla barn och i nästan alla miljöer.” 

Under läsåret har språkutvecklare/logoped knutits till verksamhetens i syfte att kunna stödja förskolans språkut-
vecklande arbete framåt. 

Det språkutvecklande arbete har inte specifikt följts upp under läsåret och kommer ha en tydligare uppföljning i 
nästa års årshjul för uppföljning och utvärdering. 

Lärmiljöer - resultat och analys 
Alla enheter har på något sätt arbetat med lärmiljöer utifrån det gemensamma innehåll som bjudits i Mötesplats 
förskola. En gemensam fördjupad självskattning på enheterna har genomförts som underlag för dialoger och 
utvärderingar och rektorer har observerat utifrån valda fokus i den fysiska och pedagogiska miljön. 

I resultaten kan skillnader för kvalitet i lärmiljön handla om val av placering av möbler och material för samspel, 
undersökande och utforskande. För en utforskande, utmanande miljö som stödjer barns lika möjligheter till ut-
veckling och lärande är reflektionen att det finns för mycket ”färdigt material” som inte stödjer lärande i lika hög 
utsträckning som t ex naturmaterial, mångsidigt, avkodat material som främjar utforskande, fantasi och kreativi-
tet. Variationer finns inom och mellan enheter i hur miljön används genomtänkt för att inspirera och avgränsa 
och belysa. 
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Lika tillgång till bildstöd och tillgång till synligt, tillgängligt material varierar för barnen och därmed påverkas 
möjlighet till inflytande och påverkan. Olikhet i medvetenhet gällande normvidgande miljö i tex färger, lek-
material, bilder blev synligt genom observationerna. 

Resultat, analyser och identifierade behov visar på olikheten och variationen inom enheterna. Enheterna har en 
väg att gå innan vi kan säga att förskolan genom sin fysiska/pedagogiska miljö skapar likvärdiga förutsättningar 
för tillgänglighet, upptäckande, undersökande och lika möjligheter till framgångsrikt lärande. Verksamhetens har 
därmed ett behov att fortsätta det påbörjade arbetet med lärmiljöns betydelse för kvalitet. 

Vårdnadshavarenkäten - resultat och analys 

 

 

Generellt visar enkäten att vårdnadshavare är nöjda med på vilket sätt förskolorna arbetar utifrån området om-
sorg, utveckling och lärande. Jämfört med det totala resultatet i GR så har Ale bättre eller lika resultat. Även 
inom detta område återfinns läroplansmål där vårdnadshavarna har en sämre uppfattning och svarar vet ej. En-
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heterna beskriver i sina analyser att det kan vara lätt att ta för givet att vårdnadshavarna förstår innehållet och 
syftet med den dokumenterade verksamheten. En ökad tydlighet kring att visa på mångfaldiga exempel på peda-
gogiska ämnesrelaterade aktiviteter krävs. Det är viktigt att kommunicera det pedagogiska årshjulet som finns på 
enheterna, för att utveckla barnens förmågor, både kognitiva och socioemotionella, och arbetet hela tiden utgår 
från läroplanen som helhet. 89 procent håller helt och fullt med att förskolorna uppmuntrar till lek, utveckling 
och lärande som är en central del inom läroplansområdet 

Planeringskommentar 2023 

Områden för fortsatt arbete 

• Uppföljning och utvärderingar - identifiera skillnader för att ännu bättre kunna rikta gemensamma resur-
ser och stödja de behov som finns. I de bedömningar som rektorer gör håller verksamheten till största 
delen en hög kvalitet på utbildningen, men beskriver också i dialogerna att det finns variationer som de 
behöver arbeta med på respektive enhet. 

• Struktur och ledning för professionellt lärande i syfte att stödja reflektionsförmåga och kritiskt grans-
kande av praktiken  

• Utemiljön som aktiv lärmiljö 

 

Lika möjligheter till framgångsrikt lärande 

En likvärdig förskola ska möjliggöra för alla barns lika tillgång, lika kvalitet - lika möjligheter till framgångsrikt 
lärande och en utbildning som kompenserar för alla barns skilda förutsättningar. 

Lika kvalitet - resultat och analys 
Ett långsiktigt utvecklingsarbete om lika kvalitet har pågått sedan 2018 där alla barns lika möjligheter till fram-
gångsrikt lärande varit målet. För att verksamheten ska uppnå likvärdighet och ökad processkvalitetet inom och 
mellan enheter, har verksamhetens strategi varit att alla pedagoger ska delta i professionellt lärande samt att rek-
torers pedagogiska ledarskap, att leda lärande till förmån för att leda görande ska öka. Det kontinuerliga lärandets 
betydelse för likvärdigheten är en viktig faktor och i "Vetenskapsrådets forskningsöversikt dras slutsatsen att hög kvalitet i 
de pedagogiska relationerna mellan barn och personal är det viktigaste för barns utveckling och lärande. Det är i mötet med barnet 
och i interaktionen mellan förskolepersonal och barn som kvaliteten avgörs. Interaktion som kännetecknas av känslighet, lyhördhet, 
dialog och samspel har stor positiv påverkan på barns språkliga, kognitiva och sociala utveckling.” SOU 2020:67. Därav behö-
ver kritisk reflektion, att kunna granska sin praktik och vilja utveckla sin handlingskompetens vara fokusområden 
för både verksamheten övergripande och lokalt på enheterna. 
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Kompensera för skilda förutsättningar - resultat och analys 
Alla barn ska mötas av en utbildning som kompenserar för skilda förutsättningar oavsett om det handlar om 
socioekonomisk bakgrund, funktionsvariation eller missgynnande normer som påverkar likabehandling och jäm-
ställdhet. 

I syfte att kompensera för skilda förutsättningar fördelas ekonomiska resurser utifrån socioekonomisk fördel-
ningsmodell. Syftet är att hålla hög kvalitet på utbildningen när det gäller kompetens, utbildning och personaltät-
het som kan bidra till högre processkvalitet. Fortsatt ses svårigheter att rekrytera förskollärare till vissa enheter 
och områden. 

Utbildningssatsningar och rekrytering av förskollärare fortgår. Under läsåret utökades antalet förskollärare på 
utvalda enheter vilket bidrog till ett steg framåt i att utjämna de stora skillnader som finns i förskolläratäthet mel-
lan enheter. För att bättre kunna utjämna skillnaderna i de strukturella förutsättningarna för enheterna krävs 
framåt en översyn av förskolläratäthet och en omställning av kompetens. Detta ska ske i den tjänsteplanering 
som sektorn ser över varje år. För att möta alla barn oavsett bakgrund fortsätter satsningen med att höja kompe-
tensnivån hos alla medarbetare. 

Centrala resurser som specialpedagogiskt stöd har fördelats mellan alla enheter för att stödja arbetslag i sitt arbete 
att utforma en utbildning som kompenserar och skapar lika möjligheter till framgångsrikt lärande för alla barn. 
Arbetet med särskilt stöd, kartläggning och pedagogiska handlingsplaner för de barn som är i behov av en kom-
penserande utbildning fortsätter att utvecklas. Specialpedagogerna arbetar handledande, konsulterande och stöd-
jer arbetslag. Generellt stödjer specialpedagogerna också rektorer i arbetet med att främja god utbildning genom 
kompetensutvecklingsarbete som kan gälla likabehandling, kunskapshöjande insatser kring arbete med tillgäng-
lighet och förhållningssätt. 

Ett koncept för främjande barn- och elevhälsa har under läsåret arbetas fram och presenterats för rektorer där 
del av psykologtjänst regelbundet kommer verka som stöd för alla rektorer och enheter. Även del av logoped har 
under läsåret knutits till förskolans verksamhet. 

I de fall enheter har visat behov av riktade insatser har verksamheten tillsatt centralt stöd för att stödja arbetet. 
Under läsåret har riktat stöd i form av förstärkning av organisation, strukturer och kulturarbete tillsatts vid ett par 
enheter. 
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Planeringskommentar 2023 

Områden för fortsatt arbete 

• Fortsatt process och implementering av arbetet med att leda lärande och professionellt lärande gemen-
skaper för alla medarbetare 

• Stöd till enheter som inte hittat fram i organisation och strukturer för lärande gemenskaper 

• Fortsatt arbete med reflektionsgrupper och kollegialt lärande för rektorer  

 

Professionella lärande gemenskaper för alla medarbetare 

Uppföljning 

För att möjliggöra och skapa förutsättningar för lärande har rektorer arbetat med att skapa strukturer och forum 
för professionellt lärande i kollegiala lärgrupper (PLG) på enheterna. Det administrativa stödet för rektorer har 
omorganiserats och utökats för att bättre möjliggöra för pedagogiskt ledarskap. Enheterna har i sina identifierade 
utvecklingsområden fått draghjälp och stöd genom den gemensamma utvecklingsinsatsen "Mötesplats förskola" i 
syfte att tillföra grundläggande vetenskaplighet om de samspelsteorier som läroplanen vilar på. 

Förbättringsarbetet befinner sig mitt i processen och enheterna har kommit olika långt i sitt arbete med profess-
ionellt lärande för alla. Några enheter visar goda exempel på forum som bidragit till reflektion, fördjupat lärande 
och nytt handlande, medan andra har en längre väg för att få till hållbara strukturer på sina enheter. Utvecklings-
arbetet har påverkats av pandemin sedan hösten 2020 då sjukfrånvaro har hindrat kontinuitet för några enheter. 
Enheter som länge haft etablerade forum och lärgrupper igång har haft lättare att hålla i sina processer även un-
der pandemin. Flera enheter har sett våren 2022 som en ny möjlighet att komma igång med sina forum och mär-
ker att pedagogiska dialoger och lärgrupper skapar ny kraft till utbildningen. 

"Under läsåret har PLG genomförts vid fem tillfällen, på APT-tid och vid ett tillfälle på Studiedagen. Båda husen har träffats i tre 
tvärgrupper som varit bestående under året. Lagledarna har varit samtalsledare i grupperna. Tack vare att grupperna legat på 
kvällstid, och till delar digitalt, har närvaron varit hög. Innehållet har, liksom tidigare läsår, berört dokumentation. Målet har varit 
att höja pedagogernas kompetens kring dokumentation för att dokumentationens ska kunna utgöra ett stöd i vårt systematiska 
kvalitetsarbete." 

"Under vårterminen har samtalen kommit igång och de har gett kraft och energi. Pedagogerna visar ett stort behov av att få reflek-
tera och ta del av varandras arbete och tillsammans undersöka och tänka kring lärmiljöer" 

"Detta område är vi inte i fas med. De delar som funnits med är MF som i stort kunnat flyta på. Dessa delar har upplevs positiva 
och det fortsatta arbetet framåt ser vi fram emot." 

De pedagogiska relationerna utgör den processkvalitet som verksamheten vill fånga genom självskattningar, ob-
servationer, reflektioner dialoger och utvärderingar på enheterna. 

Dialoger och bokslut visar att verksamheten sakta rör sig framåt. Exempel på reflektion från en rektor är att hen 
under året fördjupat sin "kunskap kring professionellt lärande, både i den egna lärande gemenskapen på chefsdagar, i rektorsutbild-
ningen och genom annan litteratur och forskning i ämnet samt genom samtal, besök och observationer av och med kollegor. Det har 
gett en hel del nya frågor, men också en något tydligare bild av varför det är så viktigt att bygga professionell samsyn och kompetens 
utifrån vårt uppdrag." 

Strukturer och forum finns på många enheter men variationen är fortsatt stor utifrån enheternas olika förutsätt-
ningar och kulturer. Flera enheter som länge haft etablerade lärgrupper igång har fortsatt att vidareutveckla sina 
forum för fördjupat lärande för att nå ökad reflektions- och handlingskompetens inom enheten. 

Exempel ur boksluten som visar på variationen av resultat: 

"Mötesstrukturen finns och fungerar. Det som behöver fortsatt utvecklas är innehållet och den röda tråden i utvecklingsarbetet." 

"Jag kan se att vi som område hela tiden utvecklar oss, en del pedagoger mer än andra men tack vare att vi delar samma vetenskap-
liga grund kan man ändå bidra i diskussionerna och den didaktiska förmågan är god eller mycket god. Underlag för att se lärande 
finns både från dialoger men även från uppföljningar från PLG eller möten för alla att ta del av" 
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"En framgångsfaktor är att de som ber om hjälp med det man brottas med får den hjälpen och kan utvecklas, medan det finns även 
de pedagogerna som inte ser en vinning med lärandet och därför heller aldrig ber om hjälp eller är förberedd inför uppgifter" 

"Trots att läget under året rent organisatoriskt har varit väldigt ansträngt vill jag ändå påstå att enheten tagit stora utvecklingskliv 
framåt när det gäller lika möjlighetertill framgångsrikt lärande... Jag anser att mötesplats förskola har hjälpt till att stärka dessa 
processer tillsammans med enhetens arbete. Även om jag misslyckats med kontinuerliga grupper för PLG så ser jag att jag lyckats få 
till en infrastruktur för det kollegiala lärandet där pedagogerna använder sin gemensamma kompetens för att nå våra gemensamma 
mål och skapa likvärdighet för barnen." 

"Genom att arbeta med PLG där alla pedagoger ges möjlighet att ingå i ett professionellt lärande skapar vi möjligheter för alla barn. 
När pedagogerna är i ett lärande tillsammans skapar vi större förutsättningar för barnen som går på samma förskola att få samma 
möjligheter för lika möjligheter till framgångsrikt lärande." 

"Att bedriva professionellt lärande enbart digitalt har varit en utmaning under pandemin. Vi har på båda enheter fortsatt använda 
oss av vår mötesstruktur, men frånvaro, svårt att fokusera på utvecklingsfrågor, teknikstrul och andra faktorer har påverkat det 
professionella lärandet och många gånger har det snarare stannat vid ett samtal än kommit till att vi vågar utmana oss, varandra 
och våra arbetssätt så som önskat läge vore." 

Utvecklingsområdet befinner sig mitt i processen och hur långt de olika enheterna har utvecklat arbetet är varie-
rande och har påverkats av kontinuiteten, möjliga fysiska träffar och ledning på distans. Även om pandemin på-
verkat takt och förutsättningar för utvecklingsarbetet hade verksamheten inte förväntats att vara i fasen institut-
ionalisering ännu. Detta utifrån tidsaspekten i att leda ett förändringsarbete. Utvecklingen går därmed i relativt 
förväntad takt. (se tidslinje ovan) 

 

Planeringskommentar 2023 

Områden för fortsatt arbete 

• Vidareutveckla dessa forum för fördjupat lärande för ökad reflektions- och handlingskompetens inom 
och mellan enheterna. 

• Fortsatt process och implementering av arbetet med att leda lärande och professionellt lärande gemen-
skaper för alla medarbetare  

• Stöd till enheter som inte hittat fram i organisation och strukturer för lärande gemenskaper  

• Fortsatt arbetet med reflektionsgrupper och kollegialt lärande för rektorer   

 

Initieringsarbete hållbar utveckling 

Uppföljning 

Det krävs ett omtag kring att initiera Agenda 2030 och hållbar utveckling. Det är särskilt viktigt att hitta intresse, 
engagemang inom något särskilt område för respektive enhet. Flera enheter beskriver hur de påbörjat eller fort-
satt redan påbörjade arbeten med hållbarhet i fokus. Arbetet fortsätter under nästa läsår. 

"I nuläget har inget övergripande arbete påbörjats kring Agenda 2030 specifikt, däremot pågår det i olika omfattning arbete med 
hållbar utveckling på avdelningsnivå där området berörs. Ett mer gemensamt grepp kan behöva initieras under nästa år. 

"Här blev det tydligt att det var enskilda pedagoger som var drivkraften inom det och fick med kollegor och när de slutade så tog 
ingen över stafettpinnen" 

"Under läsåret har Förskola XX valt att angripa Agenda 2030 genom mål 3- God hälsa. Vi har angripit målet genom att skapa 
en fokusgrupp på varje förskola som läser forskning inom området, inspirerar varandra. Förra årets utvärderingen visade att några 
avdelningar har kommit längre än andra och att vi behöver sätta ett tydligare mål och syfte med vårt arbete." 

Exemplen från enheternas bokslut visar på att Agenda 2030 kräver ett omtag. Det är viktigt att väva in Agenda 
2030 i uppdraget kring en "God utbildning för alla" och kvalitetsbegreppet. Det skapar en reflektion kring lik-
värdighet kring såväl det professionella uppdraget som det kompensatoriska uppdraget. 
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Gemensamma insatser som stöd för lokalt förbättringsarbete 

Uppföljning 

Mötesplats förskola 
Mötesplats förskola har under läsåret fortsatt som stöd för enheternas lokala förbättringsområden. Övergripande 
innehåll runt läroplanen grundläggande värderingar och samspelsteorier, målstyrd planering, lärmiljö som verktyg 
för att stödja barns utveckling av förmågor och färdigheter har under läsåret bearbetats i både tvärgrupper mellan 
enheter och inom enheter för ökad likvärdighet. 

Deltagandet på träffar har sviktat under pandemin och att skapa filmer som kan bli tillgängliga för alla över tid 
har varit ett framgångskoncept. Enklare för nya medarbetare att kunna ta del av det arbetslaget har diskuterat och 
kunna gå tillbaka och titta igen på valda delar för den lokala dialogen i arbetslag eller lärgrupper på enheterna. 

I boksluten beskriver flera rektorer hur Mötesplats förskola bidrar till dialoger och lärande på enheterna. "Att 
Mötesplats förskola ger ringar på vattnet är helt klart. Under detta läsår har jag som rektor arbetat med att utveckla hur vi följer 
upp det som sker på Mötesplats på enhetsnivå och tycker mig ha hittat ett sätt som ger effekt ut i verksamheten. En bidragande 
faktor kan också vara att jag som rektor lyckats koppla Mötesplats till enhetens utvecklingsarbete och PLG på ett gynnsamt sätt. 
När dessa har kunnat knytas samman har det genererat en spiraleffekt, framförallt när det gäller planeringsmallen. Ämnena som 
behandlas är högst aktuella och kan, med rätt förutsättningar, göra stor skillnad för Ales barn, inte minst kring likvärdighet inom 
och mellan enheter. Pedagogernas medvetenhet ökar och många ser nu fram emot Mötesplats och den input de får i form av både 
läsning, föreläsning och dialog med kollegor." 

"Mötesplats förskola har bidragit till att ge förskollärarna fler infallsvinklar och skapat en större förståelse för både undervisande 
förhållningssätt, arbetet med förmågor och färdigheter samt lärmiljö och för förskollärarnas uppdrag när det gäller planering, uppfölj-
ning och utvärdering." 

"Mötesplats förskola är ett mycket bra forum för att utveckla kvalitén på Ales förskolor...En stor vinning skulle vara att ha fler 
samtalsledare från olika områden för att de på så sätt skulle kunna driva på kollegor på sin arbetsplats." 

"Mötesplats förskola har bidragit till goda sammanhållna kvalitetsdiskussioner i verksamheten. Fokus på förmågor och färdigheter 
har bidragit till medvetenhet i diskussioner gällande vårt uppdrag i förhållande till läroplanen. Begrepp som man fått med sig, så som 
scaffolding och den proximala utvecklinszonen har varit användbara i utvecklingsarbete och pedagogiskt förhållningssätt. Jag upple-
ver också att MF har tangerat alla våra kvalitetsprocesser och gett bra riktning i samtalen." 

På några enheter har man inte sett samma effekter och det har då handlat om att man inte kunnat delta på träffar 
och inte har fångat upp arbetet lokalt i egna pågående processer. "Mötesplats förskola har för dem som deltagit gett 
mycket men då många av deras kolleger inte deltagit så har vi inte sett nån större effekt i arbetslagen eller på enheterna i stort." 

Mötesplats förskola fortsätter framåt med att hålla i den röda tråden, stanna kvar i pågående lärområden över tid 
och samtidigt väva in del av de behov och utvecklingsområden som pedagogiska bokslutet pekar på framåt. Rek-
torernas reflektioner är att hålla kvar, återblicka och stanna kvar i områden över längre tid och förenkla delar, 
något som tas med i kommande planeringar. 

  

Gemensamt arbete för DigItpedagoger - adekvat digital kompetens 
I syfte att öka medvetenheten i arbetet att stödja barns utveckling av adekvat digital kompetens har två pedago-
ger haft ett särskilt uppdrag att träffa och leda enheternas utvalda "dig-IT-pedagoger" framåt. Rollerna är nya och 
har ännu inte helt implementerats på alla enheter, men strukturen och forumet skapar goda förutsättning för 
sektorns fortsatta arbete med digitalisering. 

"Nätverk DigITpedagoger/workshop i Unikum: Nätverket har gett god påfyllnad för både DigITpedaoger och för dem som deltagit 
i workshops kring Unikum anordnade av nätverksledarna. Hur arbetet tagit fart på förskolorna ser dock mycket olika ut." 

"GR -enkäten visar mycket höga resultat på att vårdnadshavare upplever att barn får använda digital verktyg på ett sätt som sti-
mulerar utveckling och lärande. Området har hög digital kompetens och det ordnas workshops på förskollärarmötena av digit-
pedagogerna dels kring hur man kan arbeta med de olika digitala verktygen kring olika mål i läroplanen men även så att alla är 
bekväma med att använda verktygen." 
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"De nya digitpedagogerna är igång även om det haltat med träffar samt framför allt den lokala arbetet De kontinuerliga träffarna 
med central samordning upplevs dock väldigt positiva och gynnande på bred front. Det ger stor effekt ute på avdelningarnas arbete 
och det syns mer i vardagen ihop med en annan förståelse och kunskap."  

 

Gemensamt arbete med professionellt lärande på rektorsnivå 
Professionellt lärande för alla innebär också lärande för ledare. I rektorsgruppen har lärande om att leda profess-
ionellt lärande pågått i syfte att stödja rektorerna i deras skolutvecklingsarbete. En reflektion är att arbetet är 
"Oerhört viktigt men ibland väldigt svårt. Jag har haft turen att ha en bra samtalsledare som ställer viktigt och utmanade frågor. Ju 
mer jag lär mig om kollegialt lärande desto mer inser jag hur svårt det är och vilka kulturer som kan uppstå på en enhet." En 
annan reflektion är att arbetet "har bidragit med ett gemensamt fokus och utrymme att få ägna sig åt det pedagogiska ledar-
skapet. Det har också tangerat vårt lokala utvecklingsarbete med fokus och bekräftelse att jag är på väg åt rätt håll." 

Arbetet kommer att fortsätta både på gemensamma chefsdagar men också genom kontinuerlig handledning för 
förskolans ledningsgrupp kopplat till mötesplats förskola och dess innehåll. 

 

Barns delaktighet och inflytande 

Läroplansmål för området 
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling 
förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt 
till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till 
grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter 
så att de kan påverka sin situation, • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, 
och • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem. 

Pågående studie 
I en pågående studie undersöker Christian Eidevall hur man kan dokumentera undervisning med fokus på mötet 
och interaktionen mellan barn och pedagog. I korthet visar studien att delaktighet, lyssnade och responsivitet är 
viktiga delar i mötet mellan barn och pedagog eftersom det bidrar till barns känsla av gemenskap. Barn som ex-
empelvis upplever att de blir lyssnade på eller får möjlighet att påverka vad som dokumenteras får en känsla av 
att de är en del av en större helhet. 

Barns delaktighet och inflytande - resultat och analys 
I dialoger och observationer av den fysiska och pedagogiska lärmiljön framkommer att tillgängligheten när det 
kommer till material och kommunikationsstöd varierar både inom och mellan enheter. Arbetet med att göra 
material synligt och tillgängligt har en stor påverkan på barns möjligheter till inflytande och att kunna påverka sin 
dag. Ett fortsatt utvecklingsområde genom Mötesplats förskolas pågående innehåll för samtliga medarbetare. 

Sedan tidigare har även begreppet reellt inflytande diskuterats där det i varierande omfattning finns behov i verk-
samheten att förstå vilket slags inflytande som bidrar till att förstå demokratiska principer och vilka arbetssätt 
som möjliggör att ingå i ett demokratiskt sammanhang där alla barn ges möjlighet att uttrycka tankar och åsikter i 
frågor som för dem är viktiga och berör. Barnkonventionen är känd på alla enheter och den arbetas t ex med 
genom litteratur om rättigheter och skyldigheter. Arbetet med att ta barnets perspektiv och lyssna in barnens 
åsikter inför större beslut kan utvecklas. Ett arbetsmaterial för sektorn har påbörjats för att underlätta för verk-
samheten att uppfylla lagkraven som barnkonventionen ställer på alla verksamheter när det gäller att se till bar-
nens bästa i beslutsfattande. 

Den pedagogiska planeringsmallen lyfts för de enheter som arbetat mer aktivt med den fram som ett stödjande 
verktyg för att arbeta med barns inflytande och delaktighet. 

Exempel på enheternas resultat, analyser och behov 
Barnens delaktighet och inflytande över sin dag på förskolan samt dess innehåll är ofta med i planeringsarbetet, 
genomförandet och uppföljningen. Men det saknas till viss del en systematik både på avdelningsnivå och enhets-
nivå för att verkligen ge förutsättningar att utveckla det här området. Det får inte stanna vid att vara ett slentri-
anmässigt använt begrepp, utan behöver lyftas som en egen punkt att samtal kring. Inte heller vill vi att det ska 
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stanna vid enskilda aktiviteter eller projekt med ett uttalat mål kring delaktighet och inflytande, utan det behöver 
vara en ständigt närvarande aspekt i alla delar vi arbetar med. Planeringsmallen som nu börjat användas kan bli 
en hjälp för att bredda kunskapen och samsynen för" 

"Under året har arbetet med barns delaktighet och inflytande främst berörts genom arbete med pedagogernas förhållningssätt. Att 
vara en nyfiken och inlyssnande pedagog innebär att man tar vara på barnens tankar och ger dem inflytande och möjlighet att på-
verka sin vardag. Fokuset har under arbetets gång flyttats från att pedagogerna lyft fram att de ger barnen möjlighet till delaktighet 
och inflytande genom att de får önska mat eller välja om de vill vara inne eller ute till att beröra frågor som hur vi lyssnar och använ-
der barnens tankar och reflektioner i vår planering och i våra uppföljningar." 

"barns delaktighet har vi sett att vi behöver utveckla vårt syfte och synliggöra barnens delaktighet. Vi ska också än mer vara i 
diskussionen kring varför det är viktigt för barnen att vara delaktiga i sin egen utbildning. Delaktighet är ett begrepp som behöver 
diskuteras i både arbetslag och inom hela förskole området. Vad står det egentligen i läroplanen angående Barns delaktighet och hur 
tolkar vi det?" 

"I ett vidare arbete kan det även behöva diskuteras hur vi som pedagoger vet om vi tar barnets perspektiv eller barnperspektivet. Som 
rektor är det än av frågorna som ständigt är aktuell i mina reflektionsfrågor till pedagogerna." 

Planeringskommentar 2023 

• Arbete med barnkonventionen i beslutsfattande 

 

Förskola och hem 

Läroplansmål för området: 
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan 
samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. Förskollärare ska ansvara för att utvecklingssamta-
lets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen, och att vårdnadshavare 
ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.  Arbetslaget i förskolan ska ta ansvar för att ut-
veckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen, vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen 
för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares   möjligheter till inflytande, föra fortlöpande samtal 
med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och 
hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet 

Resultat: 
Delaktighet och samarbete mellan vårdnadshavare och förskolan är en av framgångsfaktorerna för en god kvali-
tet i förskolan. En god samverkan mellan förskola och hem är en framgångsfaktor i barnens lärande och utveckl-
ing. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johanssons studie (2013)- förskolans arena för barns lärande visar att relat-
ionen mellan hem och förskola är av avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Mötet med varje enskilt 
barn eller vårdnadshavare är, varje gång det sker, lika viktigt för att bygga en god relation och på så sätt skapa 
förutsättningar för barnens välmående och vidare utveckling i förskolan. Med en bra och ömsesidig dialog mellan 
förskolan och hemmet kan alla barn ges de bästa förutsättningarna för en rolig och lärorik tid i förskolan. Det är 
förskolornas uppgift att ta del av de förväntningar föräldrarna har på verksamheten och att informera om barnets 
vardag. En förskola beskriver det tydligt; "Vi tar alltid vårdnadshavarnas frågor, tankar och åsikter på allvar och frågar 
hellre en gång för mycket om det är något som är oklart. Vi lyfter deras funderingarna i arbetslaget och återkopplar till dem vid 
behov." Det är verksamhetens ansvar att skapa goda professionella relationer till vårdnadshavarna. 

Covid 19 har dock påverkat vårdnadshavarnas möjlighet till insyn och deltagande i verksamheten. Men kreativa 
lösningar för hämtning och lämning samt andra sätt att mötas har under året fortsatt på alla enheter. Pedagoger-
na är utomhus vid tider där många lämnar eller hämtar för att hålla liv i den viktiga dagliga kontakten. Doku-
mentation har på några enheter flyttat ut så att vårdnadshavare kan ta del av den där. Utvecklingssamtalen har 
bedrivits både digitalt och fysiskt. 

Svarsfrekvensen på GR-enkäten ligger lägre i Ale än snittet för Göteborgsregionen. 45 procent i Ale och för GR 
55 procent. De som svarar upplever över lag att verksamhetens kvalitet är god. Trivsel, trygghet och uppmuntran 
till lek och lärande får högst resultat. Information om mål och innehåll, dialog om trivsel, utveckling och lärande 
samt stimulerande utemiljö får lägst resultat. Att dessa frågor får fortsatt lågt resultat även detta år kan i år förstås 
av de restriktioner om vårdnadshavarnas vistelse i lokaler som påverkar de vardagliga samtalen. 
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Utifrån relativt hög andel som svarar vet ej, inom områdena kring digitala verktyg, miljö och hållbar utveckling 
samt konflikthantering, måste frågan ställas om förskolan inte lyckas att berätta och informera i tillräckligt hög 
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grad gällande delar av det inre arbetet. 

Planeringskommentar 2023 

• På ett tydligt sätt informera vårdnadshavare kring utbildningen och undervisningens innehåll. 

• Att på alla nivåer sätta förskolan i fokus som en viktig faktor för ett hållbart samhälle och hållbara män-
niskor. 

 

 

Indikatorer Enhet Utfall 2022 2021 Jämförelse 2020 

 Normer och värden 
Förskola 4,36 4,11 4,3 

 Värdegrund och 
uppdrag 

Förskola 
4,1 3,89 3,96 

 Omsorg, utveckling 
lärande 

Förskola 
4,28 4,08 4,18 

 Barns inflytande och 
delaktighet 

Förskola 
4,26 3,8 4,2 

 Förskola och hem 
Förskola 4,16 4 4,19 

 Helhetsomdöme 
Förskola 4,28 4,27 4,23 

 Klagomål 
Förskola 6   

Övergångar och samverkan 

Läroplansmål för området: 
I Läroplan för förskolan (Lpfö 18) står skrivet att förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med försko-
leklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. In-
för övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information 
om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och 
lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför 
övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. 

Resultat: 
Vid en analys utifrån enheternas pedagogiska bokslut så blir slutsatsen att verksamheterna inte lyckas med hela 
övergångsarbetet enligt läroplanen. Det finns positiva exempel från ett område där det pågår ett aktivt arbete 
över året mellan förskola och skola. Där träffas pedagogerna och utbyter erfarenhet, kunskap samt läser forsk-
ning kring olika ämnesområden för att skapa samsyn och förståelse för och mellan skolformerna. 

Ett fortsatt utvecklingsområde är att hitta former för att utbyta kunskaper, erfarenheter och information om 
innehållet i utbildningen. Detta för att skapa en röd tråd och sammanhang i barnens utveckling och lärande. He-
lena Ackesjö skriver i sin avhandling; Barns övergångar till och från förskoleklass: Gränser, identiteter och (dis-)kontinuiteter 
kring övergångar (2014) följande: 

"Resultaten visar att övergångar mellan skolformer inte endast innebär att träda över institutionella gränser. Barnen träder även över 
gränser mellan gemenskaper och olika relationella sammanhang. I övergångsprocesserna blir därför inte endast anpassning till det nya 
centralt – även separationen från den gamla arenan och från tidigare relationer hamnar i fokus ur barns perspektiv. Detta resultat 
bidrar till att belysa övergångars komplexitet och dess konsekvenser för den pedagogiska praktiken, men även till att belysa de orga-
nisatoriska villkor barn har att hantera i övergångar." 

Övergångar inom den egna enheten fungerar över lag väl. Det som framkommer är att det är viktigt att ha ned-
skrivna rutiner för att säkerställa trygga rutiner som inte bygger på "tyst" kunskap hos individer eller arbetslag. 

Det finns nu en implementerad övergripande övergångsplan som ger en grund för enheterna att arbeta efter. 
Fortfarande behöver varje område (barnväg) skapa lokala övergångsplaner samt att skapa samarbetsformer mel-
lan skolformerna. 
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Planeringskommentar 2023 

• Skapa forum områdesvis för rektorer med ansvar för barn/elever 1-16 år 

• Hitta former för att utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen. 

• Utveckla lokala övergångsplaner samt att skapa samarbetsformer mellan skolformerna. 

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling 

Läroplansmål för området: 
Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet med de nationella målen och 
undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen. För 
att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktig-
het samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utfors-
kande, frågor, erfarenheter och engagemang tas tillvara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när 
de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull. Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur 
förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn 
ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetspro-
cesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för 
att förbättra förutsättningarna för barn att leka, lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är 
analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form av utvärdering ska 
utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas 
fram. 

Från leda görande till lärande i kvalitetsarbetet - resultat 
Kvalitetsarbetet har varit ett prioriterat förbättringsområde för verksamheten under det gångna läsåret och även 
läsåren dessförinnan. Boksluten har sedan 4 år tillbaka gått från att beskriva arbetslagens görande till att beskriva 
de ledarhandlingar och processer som leder lärande och utveckling av identifierade behov i allt högre utsträck-
ning. 

"Under året har framför allt förskollärarna tagit draghjälp i Mötesplats förskolas implementering av nya planeringsmallen och 
tillsammans med Rektor följt upp och utvecklat arbetet under året."", "Av mig som rektor har det krävts ständig uppföljning och 
reflektion av pedagogernas arbete enligt årshjul." 

"PLG, tillsammans med Mötesplats förskola och fortbildning i Unikum, har genererat en stor förändring i pedagogernas sätt att 
dokumentera. Dokumentationen sker nu med betydligt högre kvalitet och i mycket högre grad i linje med styrdokumentens intention-
er" 

 "Årets innehåll har varit boken "Språklig medvetenhet" i förskolan med fokus på att vi pedagoger behöver öka vår egen språkliga 
medvetenhet. En pedagog har ansvarat för att ta fram frågeställningar och samtalsledare har funnits i alla grupperna 

Det har varit många kullerbyttor som gjorts i tanken både hos pedagoger och hos mig men vi kan i det vardagliga arbetet men även i 
samtal och olika forum se att vi har tagit till oss ny kunskap och börjat använda den. Det är även synligt i våra lärloggsinlägg , 
dock kan vi där se att vi haft för mycket fokus på språkinlägg och får därför lågt inom de andra områdena hur vi arbetar med tex 
matematik" 

Utveckla arbetet med analys på alla nivåer - resultat 
Behovet av fördjupad analys identifierades som förbättringsområde i föregående bokslut. Ett fortsatt arbete med 
begreppen processkvalitet kontra strukturkvalitet har i förskolans ledningsgrupp pågått i syfte att fånga upp de 
kännetecken vi letar efter. Detta för att bedöma kvalitet. I detta arbete har också fokus varit att se variation inom 
och mellan enheter och förstå det utifrån strukturella faktorer eller behov av kompetenshöjning. Arbete med 
variationen har också hjälpt verksamheten att bättre se om behovet kräver riktade eller mer generella insatser 
vilket kan märkas i enheters bokslut och rektorernas slutsatser. Vid flera skattningar av verksamhetens process-
kvalitet tillsammans med rektorerna är uppfattningen att större delen av verksamheten håller en hög kvalitet och 
en mindre andel som inte håller en godtagbar kvalitet. Detta möjliggör att reflektera över hur insatser framåt 
behöver se ut både lokalt och övergripande. Resultatet av fokusområdet syns i enheternas bokslut genom föl-
jande citat. 

"Som en följd av de analyser vi gjort kring varje arbetslags arbete blev det synligt att systematiken i arbetet såg olika ut. Det var 
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grunden till att samplaneringsgrupper formades under våren." 

"PLG har fortsatt under läsåret haft fokus på dokumentation och reflektion. Här syns nu stora skillnader i kunskaper mellan 
pedagogerna vilket skapar en del frustration. Några arbetslag lyckas nu mycket väl med sin dokumentation och känner att de börjar 
hitta en rutin och en systematik, andra är ganska långt ifrån detta. Likvärdighet kring detta är ett utvecklingsområde framåt och 
insatser kring detta planeras av rektor under den extra planeringstiden med hjälp av projekt Treklövern." 

"Vi fortsätter utifrån vår planerade struktur. Som rektor ser jag en variation i kvalitén. Jag ser att jag behöver fortsatta vara enve-
ten, problematisera och för att höja kvalitén kring analyser och utvärderingar så att de verkligen leder till en högre måluppfyllelse och 
kopplingar till litteratur och forskning. Jag vill under läsåret se en större likvärdighet i avdelningarnas uppföljningar och utvärdering-
ar." 

"Genom en gemensam struktur på Teams där pedagogerna kan skriva fortlöpande och även se varandras texter har vi fått en tydli-
gare öppenhet och delaktighet i varandras arbete. Genom avstämningarna där pedagogerna ska ha publicerat under den aktuella 
rubriken kan rektor följa upp och ge kommentarer. I nästa skede har vi ett dialogsamtal med lagledarna utifrån den aktuella rubri-
ken." 

Planera, följa upp utvärdera - resultat 
Enheterna beskriver att ett arbete pågår med den reviderade pedagogiska planeringsmallen i Unikum. Alla med-
arbetare har fått genomgång och introduktion genom Mötesplats förskola. Arbete återstår för att sätta plane-
ringsmallens plats i kvalitetsarbetet i förhållande till att bedöma kvalitet gällande hela läroplanen. 

De flesta enheter arbetar med årshjul för systematisk uppföljning av olika målområden i läroplanen. Detta upp-
levs som en framgångsfaktor från flera rektorer. Uppföljningsarbetet, analysen och utvärderingar är ett fortsatt 
ett område för utveckling på de flesta enheter. Arbetet hänger ihop med reflekterande kultur kopplat till forsk-
ning och vetenskaplig grund. 

"Under året kan vi tydligt se att pedagogerna har skapat en allt mer tydligare bild av sitt arbete och kan mycket mer koppla till 
forskning och litteratur." 

Projekt "Treklövern" med personal som löser varje arbetslag en extra halvdag har varit på flera enheter en fram-
gångsfaktor för kvalitetsarbetet med ytterligare ett tillfälle att i arbetslaget få sammanhängande tid att följa upp 
sitt arbete. 

Planeringskommentar 2023 

• Nytt gemensamt årshjul för läsåret 

• Fokus utvärdering och analys och variationen av behov 

• Översyn av kvalitetsarbetet som helhet, mallars funktioner i kvalitetsarbetet  

• Vetenskaplig grund för bedömning av kvalitet 

 

Förskollärares ansvar i undervisningen 

Läroplansmål för området 
Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns utveckling och lärande 
genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Förskollärare ska leda de målstyrda processerna 
och i undervisningen ansvara för att 

• omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet, 

• planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som bar-
nen tidigare har tillägnat sig, 

• spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av 
undervisningen, och 

• utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar 
och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet. 

Förskollärares ansvar i undervisningen - Resultat  
Under läsåret har forumet Mötesplats förskola gett stöd till förskollärare genom att introducera reviderad den 
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pedagogiska planeringsmall som stödjer att följa upp ett målstyrt arbete. Mentorsåret har fortsatt med regel-
bundna träffar för nyutexaminerade förskollärare. Detta stöd har funnits men inte nyttjats till fullo då möjlighet-
erna att medverka, träffa sin mentor har begränsats av hög frånvaro på vissa enheter. 

I bokslut och dialoger framkommer att många förskollärare har förståelse för sitt ansvar och uppdrag att leda 
arbetet samt att få hela arbetslagets delaktigt. Det framkommer samtidigt att alla inte har förståelse för sitt le-
dande uppdrag. En reflektion bland rektorer är att det kan vara svårt med ansvaret i uppdraget när behovet finns 
att leda andras lärande i arbetslaget i riktning mot läroplanens värdegrund och målområden. Uppdraget kan då bli 
att fördela görande istället. Att leda lärande kräver kunskaper om kollegialt lärande, hur vuxna lär och förändrar 
kunnande, hur reflektion skapas för att få kollegor att växa, förstå och handla. 

Att leda kollegialt lärande är ett behov verksamheten har uppmärksammat som inte självklart gäller alla medarbe-
tare då stora variationer inom och mellan enheter finns. Pedagogiskt ledarskap skulle trots variationerna i kun-
skap kunna vara ett område som skulle kunna verka stödjande för många och bidra till ökad reflektion och kritisk 
granskning 

Kulturen på arbetsplatsen är viktig för hur förskolläraren får mandat i sitt uppdrag. I en professionell kultur är 
det lättare att ta sitt ansvar än i en familjär kultur som råder på några enheter. 

En reflektion är att den senaste revideringen av läroplanen var omfattande med många nya begrepp och ökad 
tydlighet i roller och betoning av förskollärarens ansvar. I perspektivet att arbeta med processer och implemente-
ring har det inte gått så lång tid då ett förändringsarbete kan ta 5-7 år innan det nya är förankrat och institutional-
iserat. I det perspektivet behöver förskolan fortsätta med gemensamma och lokala insatser för att förankra nya 
begrepp, ansvar och roller. 

I enheternas bokslut ges exempel på hur förskollärares samplanering kan verka stödjande. "Planeringstid är i möjlig-
aste mån lagd så att man har en förskollärarkollega att planera ihop med. Detta stärker hela enhetens kompetens och den enskilda 
läraren utvecklas ihop kollegialt med kollegor."  

"Genom att ha förskollärarmöten och barnskötarmöten med samma innehåll kan en samsyn skapas. Detta ihop med att samplane-
ringar för förskollärare sker gör att arbetet med målstyrda processer håller hög kvalitet både i utförande , dokumentation och plane-
ring. De förskollärare som har svårighet med sitt uppdrag finner stöd i dessa sammanhang och skeppet kan hjälpas åt så att kvali-
teten ligger på bra eller i en del fall mycket bra." 

Mötesplats förskolas betydelse har hjälpt många av förskollärarna att öka sin förståelse att leda målstyrda proces-
ser och ansvara för undervisningens kvalitet t ex 

"Förskollärarens roll har förtydligats i Mötesplats förskola vilket varit en god grund till vidare diskussion på enheten. Under med-
arbetarsamtalen har rektor fört ett samtal i måluppfyllelsen kring uppdraget vilket var värdefullt att enskilt få ha en dialog kring 
detta." 

Ledarskapets stora betydelse beskrivs också av enheter som en framgångsfaktor där till exempel "återkoppling av 
reflektion, pedagogiska planeringar och SKA-uppföljningar utmanas förskolläraren att ta en allt tydligare roll... Arbetet med att 
fortsätta utmanas och höja sin kvalité gäller alla pedagoger oavsett utbildning. Genom att läsa reflektioner, planeringar, göra verk-
samhetsbesök och täta avstämningar med specialpedagog kan rektor fånga upp de förskollärare som behöver extra stöttning i sitt 
ledarskap och sitt arbete." 

På vissa enheter finns fortsatt "en spänning på vissa delar mellan förskollärares roll och uppdrag kontra arbetslagets (barnskö-
tares), där båda yrkesgrupperna vet vad styrdokumenten säger, men att man inte riktigt är framme vid ett bra gemensamt arbete. 
Succesivt utvecklas dock den gemensamma uppdragsförståelsen i linje med gällande direktiv."  

Planeringskommentar 2023 

• Mentorsåret behöver prioriteras. Möjlighet för deltagande och gott mentorskap.  

• Stöd i förskollärares ansvar och ledarskap, leda kollegialt lärande 

• Möjliggöra för riktat centralt stöd vid identifierat behov av till exempel handledning 

• Uppsamlingsheat för de nyanställda förskollärarna i Ale - Mötesplats förskola 
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1 Sammanfattning 

Inledning 

Det pedagogiska bokslutet för grundsärskolan, Ale gymnasium samt Komvux i Ale kan ses som en sammanfatt-
ning av föregående läsårs systematiska kvalitetsarbete. Alla skolenheter har sammanfattat sitt kvalitetsarbete i pe-
dagogiska bokslut. Denna rapport är på huvudmannanivå, och analyser och slutsatser bygger på enheternas rap-
porter och analyser.  

Centrala elevhälsan och Enheten för flerspråkighet (EFF) lämnar egna rapporter men delar av det verksamhetsö-
vergripande återfinns i denna rapport och i rapporten för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Här nedan följer ett kort sammandrag av viktiga delar att lyfta fram gällande verksamhetsområdena, grundsärsko-
lan, Ale gymnasium samt Komvux i Ale. 

Läsåret 2021/2022 är till ända och har präglats av ännu ett pandemiår. Komvux har bedrivit stora delar av sin 
verksamhet på distans under läsåret. Särskola och Ale gymnasium har bedrivit närundervisning hela läsåret. Per-
sonal och elevfrånvaro har givetvis varit starkt präglad av restriktionerna med hög korttidsfrånvaro fram till att 
de togs bort. Trots tuffa utmaningar på grund av pandemin har varje verksamhet gjort en förflyttning utifrån sina 
identifierade utvecklingsområden. 

Från tidigare forskning om att förbättra och utveckla skolor vet vi att alla elever kan lära och att alla skolor kan 
förbättras om de ges goda förutsättningar. Det arbete som sker inom en skolenhet och hur skolenheten interage-
rar med sin omgivning har stor betydelse, och framgångsrika skolor går att finna i alla typer av områden. Studier 
fån olika länder pekar på att det är allt för vanligt att insatser för att förbättra skolor innebär att söka enkla lös-
ningar på komplexa problem där lokala villkor och lokal beredskap kringgår snarare än att erkännas och nyttjas i 
arbetet. 

Trots skollagens krav om att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i 
landet som den anordnas pekar nationella och internationella rapporter och mätningar på att likvärdigheten i 
skolsystemet inte upprätthålls. Därför ska huvudmannen i samverkan med varje berörd skolenhet identifiera in-
satser som kan stärka huvudmannens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen 

Under läsåret har verksamheterna arbetat utifrån sex utvecklingsområden: 

1. Värdeskapande uppföljning och tillitsbaserad styrning 
2. Likvärdig bedömning och förhöjd bedömningskompetens 
3. Förbättrad kompensatorisk förmåga 
4. Språkutvecklande arbetssätt 
5. Förbättrade strukturer för ökat lärande 
6. Främjande arbete med studiemotivation 

Styrkor kopplat till utvecklingsområden 

Värdeskapande uppföljning och tillitsbaserad styrning 

Värdeskapande uppföljning och tillitsbaserad styrning är ett pågående arbete som bedrivits på samtliga nivåer i 
sektor utbildning. Under året har regelbundna och strukturerade samtal skett med verksamhetschef, rektorer och 
verksamhetsutvecklare. Vi ser styrkor med att dessa samtal skapar ökad kunskap, utveckling, trygghet i organisat-
ionen och hjälper oss att hålla fokus på måluppfyllelsen. 

Förbättrade strukturer för ökat lärande 

Under läsåret har verksamheterna arbetat med förstelärarna och utvecklingsteamet med att implementera nya 
läro-/kursplan på enheterna. Vi ser styrkor med att det har medfört en mer likvärdig syn på bedömning och be-
tyg som i förlängningen också resulterar i ett ökat lärande hos våra elever. Garanterad undervisningstid på de in-
dividuella programmen (IM), studieplaner, samt uppföljning av progression i studier är något av allt som arbetats 
med under läsåret. Dessa områden är tätt kopplad till värdeskapande uppföljning och systematiskt kvalitetsar-
bete. 

Under läsåret har delar av verksamheterna också tagit del och börjat arbeta med Skolverkets arbete, Samverkan 
för Bästa Skola (SBS). Detta arbete syftar till att tydliggöra och konkretisera kvalitetsarbete på enhets- och 
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huvudmannanivå genom en större systematik i nulägesanalys, uppföljning och utvärdering av uppsatta mål. Vi 
ser styrkor i att flera enheter följer denna metod i sitt systematiska kvalitetsarbete. 

Utmaningar kopplat till utvecklingsområden  

Likvärdig bedömning och förhöjd bedömningskompetens  

Vi kan se utmaningar med att höja likvärdigheten gällande bedömningskompetens på grund av mellanskolsvariat-
ionen i kommunen. Under läsåret har en planering och uppföljning gjorts på implementering av nya styrdoku-
ment. Det har även skapats utrymme ett utökat samarbete och nätverkande mellan enheter och verksamheter 
vilket syftar till att dela erfarenhet, kunskap och i förlängningen öka likvärdighet i bedömningsfrågor. Vi ser dock 
att det fortfarande finns olikvärdighet runt frågor som rör bedömning både mellan och inom skolenheter varpå 
ett fortsatt arbete kommer ske under 22/23. 

Behov kopplat till utvecklingsområden  

Främjande arbete med studiemotivation 

Motivation och närvaron är viktiga faktor för ökad måluppfyllelse oavsett ålder på elever eller skolform. Ett ar-
bete pågår, men har bromsats upp av pandemin och restriktioner. Vi har behov av att detta arbete intensifieras 
under kommande läsår för att öka närvaron samt elevernas studiemotivation. 

Förbättrad kompensatorisk förmåga 

Arbetet sker på enhetsnivå och följs upp och delas på verksamhetsnivå. Utvecklingsteam, SpeciaAlen och Elev-
hälsan är viktiga aktörer tillsammans med enheternas arbete. Vi har behov av att likvärdigheten gällande kompen-
satorisk undervisning förbättras med syfte att förbättra kvaliteten i respektive verksamhet. 

Språkutvecklande arbetssätt: Under läsåret har ett samarbete med Högskolan väst pågått kring ämnet svenska 
som andra språk. Vi har behov av att utveckla hur vi kan arbeta språkutvecklande på fler enheter och inom fler 
ämnen. SFI har haft samarbete med GR. Språkutvecklande arbetssätt är ett ledord som måste genomsyra arbetet 
med sammanhållen utbildning för vuxna och språkstödsutbildningar för vuxna. Särskolan har lång erfarenhet 
och bra metoder som de delat med sig av under året. 

Verksamhetsvisa redovisningar läsåret 21/22 

Komvux och Ale gymnasium 

Läsåret 2021/2022 har inneburit mycket spännande och utmanande arbete. Ökat samarbete och utbyte mellan 
verksamheterna sker kontinuerligt bland annat genom en gemensam ledningsgrupp 

Sammanfattningsvis kan de fem rubrikerna nedan beskriva allt arbete som skett, dessa är: 

- Nya utbildningar 

- Ökat samarbete med andra aktörer 

- Fler elever kan studera 

- Anpassningar med anledning av pandemin 

- Ökat fokus på elevernas måluppfyllelse 

Nya utbildningar 

Hösten 2021 startade Ale gymnasium i samarbete med Komvux fyra inriktningar inom introduktionsprogram-
mets yrkesintroduktion (IMY). Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörig-
het till ett yrkesprogram. 

De fyra inriktningarna är: 

Bygg och Anläggning (IMYBA) mot träarbeten, 

Industriteknik (IMYIN) mot svets, 

Barn- och fritid (IMYBF)mot barnskötare samt 

Vård och omsorg (IMYVO) mot vårdbiträde. 
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Ett 30-tal elever startade i höstas på ovanstående utbildningar. De flesta av eleverna kom ifrån Ale gymnasium 
där elever inte kommit vidare i annan utbildning på grund av att de saknade behörighet för de sökbara IMY-plat-
serna som erbjuds inom Göteborgsregionens (GR) utbud. 

Sammanhållen utbildning för vuxna omfattas av Utbildningsplikten, men kommer också framgent att omfatta 
fler i målgruppen komvuxstudenter med risk för avhopp. En statlig utredning pågår och fortsatt arbete kommer 
att ske i linje med den statliga utredningen. Arbete pågår nationellt och lokalt inom GRvux för att kvalitetssäkra 
yrkesutbildningar. 

Utbildning av förskolans egen personal till förskoleassistenter, alternativt barnskötare startade även upp under 
hösten 2021 via ett samarbete mellan Komvux och Förskolan i Ale kommun. Satsningen är en del av målet Håll-
bar kompetensförsörjning. 

Ökat samarbete med andra aktörer 

Flera nya och fördjupade samarbeten har utvecklats med Ale gymnasium, Komvux, AMFE, Näringslivsenheten, 
Lilla Edets kommun, inom GR-norr och inom Vuxennätverket på GR. Samverkan med Arbetsförmedlingen och 
då främst inom Delegation unga och nyanlända i arbete (DUA) pågår kontinuerligt. 

Projektet InVux har inneburit ökat samarbete med GR samt andra kommuner inom projektet och då främst Le-
rum och Partille. 

Inom ramen för InVux har också Kommunalt aktivitetsansvar utvecklats (KAA). Arbetet med KAA har lett till 
att vi har fler ungdomar i arbete eller studier. Vi har också fler ungdomar med en pågående insats och tillhörande 
handlingsplan inom InVux. En mötesplats för ungdomar inom KAA och unga vuxna har även startats i AMFE´s 
lokaler för att underlätta och snabba på processen till arbete eller studier 

SSPF, Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid är ett väletablerat samarbete som hjälper ungdomar upp till 18 år som 
riskerar ett utanförskap på grund av risk för missbruk eller kriminalitet. 

Under våren 2022 har en SIG-samordnare utsetts och ett samarbete finns inom InVux för att möta upp ungdo-
mar äldre än 18 år där det finns oro för utanförskap på grund av missbruk och/eller kriminalitet. SIG står för 
Social insatsgrupp 

Fler elever kan studera 

Stödet och möjligheten att studera har utökats för målgruppen som omfattas av Utbildningsplikt. Utbildnings-
plikten lagstadgades redan 2018 och omfattar nyanlända med låg utbildningsnivå som riskerar att inte kunna till-
godogöra sig svenskundervisningen inom etableringstiden på två år. Ale har varit sena med att utveckla stödet för 
målgruppen inom Utbildningsplikten, men har under vårterminen kunnat erbjuda ett samlat stöd i samarbete 
mellan Komvux, AMFE och Arbetsförmedlingen. Detta stöd är utvecklat även för Lilla Edets elever inom mål-
gruppen och vi säljer dessa tjänster. Målet är att fler elever ska lära sig svenska och få ett arbete. 

För målgruppen inom DUA, delegation unga och nyanlända i arbetet, där utbildningsplikten ingår pågår ett pla-
neringsarbete för att erbjuda jobbspår med tillhörande kortare yrkeskurser. 

Ett jobbspår har även startats under läsåret kopplat till lokalvård genom ett samarbete med Ale byggen. Planering 
pågår även för att erbjuda jobbspår, alternativt yrkepaket inom våra yrkesutgångar såsom vård och omsorg, barn 
och fritid, samt fastighetsskötsel 

KAA - Kommunalt aktivitetsansvar, ungdomar 16-20 år som inte studerar eller arbetar ska ha en plan som ska 
leda till studier eller arbete. Genom projektet InVux har ett team startat som möter upp ungdomarna. Vi har idag 
en ökad möjlighet att erbjuda ungdomarna flera alternativ. En kartläggning pågår för de ungdomar som avslutat 
sina studier med ett studiebevis för att se om gymnasieexamen kan uppnås genom studier på Komvux med stöd 
av InVux. 

Uppföljning av fjärdeårselever på gymnasiet, köpta skolplatser och gymnasiesärplatser har skett under två år, vil-
ket har lett till fler fullföljda utbildningar, färre avhopp och ett mottagande tillbaka till kommunen med en ade-
kvat sysselsättning som arbete eller vidare studier för de som behöver som följd. 

 

Anpassningar med anledning av pandemin 
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Läsåret 2021/2022 har återigen präglats av pandemin. Verksamheterna har varit hårt prövade under året genom 
restriktioner, sjukdom, fjärr- och distansarbete. Trots alla dessa pålagor har ett enastående arbete bedrivits på 
samtliga enheter. 

Grundsärskolan och Gymnasiesärskolan omfattas som riskgrupp och har därmed behövt ha strängare restrikt-
ioner för både elever och personal. Detta har påverkat samarbete med andra aktörer och möjligheten till integre-
ring och besök utanför skolan. Det har också påverkat simundervisningen och bad som är en viktig del för mål-
gruppen. Under perioder har vissa taxiresor också behövts anpassas för elever med hög infektionskänslighet. Di-
gitaliseringen har varit till stor hjälp för minska isolering och öka samarbete. 

På Komvux har distansundervisningen till stora dela hängt kvar under hela pandemin fram tills att restriktionerna 
togs bort. Praktiska moment och examinationer har bedrivits på plats, men i mindre grupper. Under senare del 
av våren -22 övergick allt fler kurser till att vara på plats i Alafors igen. 

Ökat fokus på elevernas måluppfyllelse 

Sektorns utbildningsansvar följs upp och rapporteras till nämnd enligt ett årshjul. 

Under läsåret har ett flertal pedagogiska uppföljningssamtal, (värdeskapande uppföljning) skett med regelbunden-
het för samtliga underliggande enheter i syfte att följa på närvaro, måluppfyllelse och genomströmning. Enheter-
nas respektive utvecklingsområde har stämts av med kontinuitet. Samtalen syftar till att följa på processer och 
säkerställa att utveckling sker, samt att stöd finns. Vi tror oss kunna se att dessa samtal leder till en ökad kvalité, 
samt att insatser görs och följs upp. Ett lärande sker på samtliga nivåer i vår styrkedja 

Samtliga enheter (grundsärskola, gymnasiet och Komvux) visar på en ökad måluppfyllelse och genomströmning. 
Genom projektet InVux har vi lyckats att skapa team och nätverk för att förhindra avhopp, samt att unga männi-
skor ska hamna mellan skolsystem och därmed får ett långt studieuppehåll, eller sysselsättningsbortfall som riske-
rar att leda till framtida utanförskap. 

Särskolan 

Läsåret startade med att vår grundsärskola, som bedrivs på två av våra grundskolor blev en samlad grundsärskola 
med en ordinarie rektor och ett samlat elevhälsoteam för hela enheten. Verksamheten bedrivs fortfarande lokal-
integrerad på våra grundskolor Krona och Arosenius. Detta har blivit ett lyft för grundsärskolan och dess elever. 
Det är lättare att följa eleverna och skapa progression i utbildningen samt ge stöd. Under året har ett gemensamt 
gediget systematiskt kvalitetsarbete på hela grundsärskolan införts och dockats samman med tidigare arbete, nu 
med fokus på helheten för årskurs 1-9. En gedigen nulägesanalys av verksamheten utarbetades med följande pro-
blemformulering; de allmänna råden för extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram följs inte på grundsärskola. 

För att kunna nå nämnd problemformulering skapades följande prioriterade områden: 

- Aktivt lärarstöd så att eleverna utvecklas på bästa sätt. 

- Betyg och bedömning, öka likvärdigheten och eleverna kunskapsutveckling 

- Öka samarbetet mellan lärare och ämnen 

- Trygghet och studiero, där fokus ligger på alla elever ska ha bra och säker skolmiljö 

I juni togs nationella beslut som bland annat innebär att särskolan byter namn till Anpassad grundskola från och 
med juli 2023. Gymnasiesärskolan kommer att heta Anpassad gymnasieskola. Det kommer också att införas en 
läsa skriva räkna garanti i den Anpassade grundskolan från sommaren 2024 

Verksamhetens analytiska slutsatser läsåret 21/22 och problemformulering 

Det är med stor glädje vi kan se att utbud, aktiviteter genomströmning och resultat ökar något för samtliga verk-
samheter. Men Utifrån den samlade analysen av grundskolans verksamhet läsåret 21/22 kan det konstateras att 
behovet av utvecklingsarbete är fortsatt stort. Vi har kommit fram till följande problemformuleringar för att höja 
måluppfyllelsen 

1A: Vi behöver utveckla och systematisera vårt övergripande arbete, avgränsa och djupanalysera för att bättre kunna prioritera och 
följa upp, samt 

1B: Vi arbetar med för många parallella processer på olika verksamhetsnivåer, vilket resulterar i bristfällig utvärdering och 
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uppföljning. 

För att nå våra problemformuleringar har vi kommit fram till att vi behöver förenkla och kategorisera utveckl-
ingsområdena, enligt nedan. Detta för att få till en systematik som håller över tid oavsett vilka utvecklingsområ-
den som sektor utbildning har framöver. Det är av största vikt att sektorn arbetar vidare med att tillämpa tillits-
baserad styrning där målet är att tillit ska prägla sektor utbildnings samtliga nivåer. 

Prioriterade områden läsåret 22/23 

Nedan prioriterade områden genomsyras av en tillitsbaserad styrningsprincip och ett arbetssätt där en värdeskapande 
uppföljning tillämpas på alla nivåer i sektor utbildnings verksamhet och arbete. 

• Aktivt lärstöd 

• Betyg & bedömning 

• Samverkan 

• Trygghet & Studiero 

Aktiviteter kopplade till prioriterade områden 2022/2023 

Nedanstående aktiviteter ska fördelas in under respektive prioriterat områden ovan: 

- Utveckla strukturer och metoder för sammanhållen utbildning för målgruppen inom DUA 

- Utveckla yrkespaket och jobbspår i samarbete med AMFE 

- Utveckla och utöka samarbetet mellan Ale gymnasium och Komvux 

- Permanenta och implementera Insteget (tidigare InVux) 

- Utveckla arbetet utifrån nya kursplaner och betygsättning. Utöka sambedömning och samarbete mellan lärare 
och enheter. 

- Utveckla kreativitet och möjligheter att organisera för inkluderande lärmiljöer 

- Öka närvaro och intensifiera arbetet med frånvarande elever. Koppla samman våra olika professioner inom 
våra skolor till ett utökat tvärprofessionellt samarbete. (EHT, Gula villan, andra samverkans aktörer) 

- Uppdatera digitaliseringsplanerna centralt och lokalt utifrån uppdaterade nationella digitala mål. Definiera på 
vilket sätt och hur undervisningen kan stimulera så att elevernas adekvata digitala kompetens ökar? 
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2 Inledning 

2.1 Inledning skolans strukturella villkor, gymnasium 

Ale gymnasium har med start höstterminen 2022 tre inriktningar på Introduktionsprogram, IMA - Individuellt 
alternativ, IMS - Språkintroduktion, samt IMY, Yrkesintroduktion. Under läsåret har mellan 85-90 elever stude-
rat på IMA och IMS, samt 34 elever fördelat på våra fyra nya Yrkesutgångar, IMY (se nedan) 

Läsåret 21/22 på Ale gymnasium (IMA och IMS) har varit turbulent i många avseenden. Personalen har upplevt 
en hög arbetsbelastning och en stressig arbetsmiljö. Detta har bland annat lett till att medarbetare har lyft fram 
klagomål på både den fysiska och psykiska arbetsmiljön under hösten 2021. Ledningsstöd sattes in i oktober och 
finns kvar fram till september 22. Ett stort arbete är utfört kring den fysiska miljön i lokalerna kopplat till luft-
kvalité samt genomlysning av eventuella fuktproblem. Vid en uppföljande mätning av personalens upplevda in-
omhusmiljö april 2022 visade resultatet att den upplevda inomhusmiljön var klart bättre. Under våren har ett 
stort arbete pågått kring skolans inre organisation, strukturer kring tjänstefördelning och schemaläggning , samt 
tydliga uppdragsbeskrivningar och fördelning mellan olika professioner. 

Yrkesintroduktion (IMY) 

Hösten 2021 startade Ale gymnasium fyra inriktningar inom introduktionsprogrammets yrkesintroduktion 
(IMY). Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. 
Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. För att uppnå en 
fullständig gymnasieexamen behöver utbildningarna kompletteras med ytterligare kurser. 

Följande IMY-inriktningar startade i augusti 2021: 

• Bygg och Anläggning (IMYBA) mot träarbeten, 

• Industriteknik (IMYIN) mot svets, 

• Barn- och fritid (IMYBF)mot barnskötare samt 

• Vård och omsorg (IMYVO) mot vårdbiträde. 

Mer information om inriktningen yrkesintroduktion hittar ni i det pedagogiska årsbokslutet för IMY. 

Covid-19 

Under hela läsåret har det bedrivits skolförlagd undervisning för eleverna på Ale gymnasium, vilket har varit po-
sitivt. Restriktioner för fysiska möten har gällt större delen av läsåret, vilket har påverkat det kollegiala lärandet 
till viss del, då det är mer gynnsamt för lärandet att träffas fysiskt. Personalen har även upplevt en större trötthet 
som kan kopplas till att utföra ett arbete under pandemin, då många är sjuka eller att personal får täcka upp för 
kollegor som är sjuka eller som har varit hemma på grund av familjekarantän. Se statistik gällande sjukfrånvaron 
under rubriken Inledning skolans strukturella villkor, gymnasiet - Sjukfrånvaro för personal läsåret 21/22. 

Ale gymnasium har en hög personaltäthet med i snitt 6,7 elever per lärare. Detta är just ett snitt och gruppstorle-
karna varierar från riktigt små grupper om två till tre elever, eller i vissa fall enskild undervisning, till större grup-
per med 10 - 15 elever. På grund av att Ale gymnasiums små undervisningssalar, det relativt låga antalet elever 
samt det höga antalet elever med olika behov, utifrån sina enskilda studieplaner, blir undervisningsgrupperna 
små. Behoven är stora och studieplanerna varierar för varje enskild elev. Under året har ett omfattande arbete 
pågått för att skapa en mer gruppbaserad undervisning och studieplaner som läggs så att vissa ämnen läses olika 
terminer. 

Arbetet med elevernas studieplaner och garanterade undervisningstid har setts över under läsåret och följer nu 
Skolverkets riktlinjer. 

Andelen lärare med pedagogisk högskolexamen är relativt hög, 85 procent. Den höga behörigheten är glädjande 
då eleverna på IM kan ha långt till en gymnasiebehörighet när de kommer till Ale gymnasium och behöver all 
kompetens och professionellt stöd de kan få för att komma vidare och bli behöriga till nationella gymnasiepro-
gram alternativt till yrkesutgångar inom IM. 



   

 

 
Pedagogiskt bokslut skola 21-22, Grundsärskola, gymnasium och komvux   9(22) 
 

 
Sjukfrånvaro personal i Ales gymnasium augusti 2021- juni 2022. Källa Ales HR-system, Insikt 

Indikatorer Oktober 2021 jämförelse oktober 2020 

 Lärartäthet, antal elever per lärare. Ale 
gymnasium 

6,7 6,4 

 Andel lärare med pedagogisk högskoleex-
amen, Ale gymnasium 

85 % 84,1 % 

2.2 Inledning skolans strukturella villkor, grundsär 

Grundsärskolan är från och med läsåret 2021/2022 en samlad enhet med en rektor. 

Under läsåret har rektor vikarierat som tillförordnad verksamhetschef grundskola (gäller delar av vt-2022) 

En tillförordnad rektor på deltid och biträdande rektor på heltid har löst uppdraget förtjänstfullt. 

Andelen behöriga lärare för att undervisa på särskola på nationell nivå och även i Ale är lågt men har ökat på 
grundsärskolan i Ale, både på årskurserna 1-6 och 7-9 under läsåret 21/22. Den låga behörighetsgraden beror 
främst på det ökade behörighetskrav som ställs på arbete inom särskolan. För att bli behörig att undervisa i 
grundsärskolan eller gymnasiesärskolan krävs lärarlegitimation samt en speciallärarexamen med inriktning mot 
utvecklingsstörning eller lärar- eller förskollärarexamen som omfattar en inriktning eller specialisering mot ut-
vecklingsstörning. 

Då speciallärare är ett bristyrke är svårt att rekrytera behörig personal och stöd till studier till speciallärare mot 
utvecklingsstörning är därmed ett prioriterad område för sektor utbildning. På enheten finns lärare under utbild-
ning till speciallärare mot särskola. 

Lärartätheten är hög och ska så vara för denna målgrupp av elever. Ökningen mellan åren beror på elevernas be-
hov och funktionsvariationer. 
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Sjukfrånvaro personal i grundsärskola i Ale augusti 2021- juni 2022. Källa Ales HR-system, Insikt 

Indikatorer Oktober 2021 jämförelse oktober 2020 

 Lärartäthet, antal elever per lärare. grund-
särskolan 

2,8 3,4 

 Andel med lärarlegitimation och behörighet 
i minst ett ämne, grundsär 

20,2 % 14,9 % 

2.3 Inledning skolans strukturella villkor, komvux 

Vuxenutbildningen i kommunen har vuxit de senaste åren. En anledning är att Lilla Edet köper sin SFI-utbild-
ning av Ale kommun från och med augusti 2021. Det märks också en ökad efterfrågan från Ale kommuns invå-
nare på grundläggande- och gymnasiekurser både på distans och närundervisning. En organisationsförändring 
med fyra arbetslag är genomförd för att möta tillväxten med en bibehållen kvalité och samverkan 

De nya arbetslagen är: 

• SFI (Svenska för invandrare) 

• Gr/Gy (Grundskola och Gymnasium) 

• Yrkesutbildningar 

• Insteget (tidigare InVux, som nu tillhör ordinarie verksamhet) 

  

Komvux har en hög övergripande behörighetsgrad, 86,2 procent av lärarna har pedagogisk högskoleexamen. 

Sjukfrånvaro 

Komvux har haft en hög sjukfrånvaronivå under året. Till största del kopplat till medarbetare med långtidsfrån-
varo men även flera medarbetare med kortare sjukskrivningar. Pandemin påverkade även under vinterhalvåret. 
Rehabarbete inklusive anpassningar har genomförts 

Covid-19 

Vuxenutbildningen har under i stort sätt hela läsåret haft möjlighet att genomföra distansundervisning vid behov. 
Kommunens riktlinjer för hemarbete och undervisning har följts. Under vårterminen har en succesiv återgång till 
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närundervisning skett. För personal med symptom/sjukdom där arbete varit möjligt har distansundervisning va-
rit en möjlighet. Att kunna ha lektioner på distans har lett till färre inställda lektioner och lägre andel smittade 
bland både elever och personal 

 
Sjukfrånvaro personal i Ales komvux augusti 2021- maj 2022. Källa Ales HR-system, Insikt 

Indikatorer Oktober 2021 jämförelse oktober 2020 

 Andel lärare med pedagogisk högskoleex-
amen, komvux 

86,2 87,5 

 Andel med lärarlegitimation och behörighet 
i minst ett ämne, komvux (grundläggande nivå) 

28,6 % 84,6 % 

 Andel med lärarlegitimation och behörighet 
i minst ett ämne, komvux (gymnasial nivå) 

66,7 % 77,3 % 

 Andel med lärarlegitimation och behörighet 
i minst ett ämne, komvux (SFI) 

68,1 % 71 % 
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3 Uppföljning läsåret 2021/22 

3.1 Kunskap och utbildning 

3.1.1 Gymnasium 

Kunskaper 

Uppföljning till och med VT-22 

De elever som skrivs in på Ale gymnasium saknar behörighet till nationella program. De kan ha ett eller flera äm-
nen som de saknar godkända betyg i. Varje elev får en studieplan som kan löpa över ett eller flera år. Det är 
denna studieplan och progressionen som mäts i kunskapsuppföljningen. 

Den statistik som redovisas nedan påvisar att eleverna i stort har haft bättre resultat under 2022 jämfört med 
2021. Den mycket högre andelen som uppnår målen i studieplanen kan dels bero på att enheten arbetat med att 
kvalitetssäkra studieplanerna, men även på att det i år har varit arbetslagen som gemensamt analyserat och kate-
goriserat huruvida eleverna uppnått målen. Den stora skillnaden i genomströmningen för IMS beror på att 
många elever som varit inskrivna på Ale gymnasium under en lång tid skrevs ut vid slutet på förra läsåret. Gläd-
jande är att en större andel elever blivit behöriga till nationellt yrkesprogram. 

 

På våra nystartade IMY-utbildningar följer alla elever en studieplan som sträcker sig över två läsår. I juni 2022, 
efter ett läsår på IMY har inga elever följt sina studieplaner fullt ut i alla ämnen. I stort sett alla elever har fått för-
längd studietid i ämnena svenska och svenska som andraspråk och matematik både på grundskole- och gymnasi-
enivå. I yrkesämnena ser det mycket bättre ut och här följer de flesta elever sina studieplaner. Yrkeslärarna menar 
att vissa av eleverna kan behöva mer tid i sina ämnen bland annat på grund av hög frånvaro, inlärningssvårig-
heter eller studieovana. Ett flertal av eleverna har tidigare gått på IMA eller IMS under ett eller flera år. 

Alla elever som har annat modersmål än svenska har blivit erbjudna studiehandledning. 

Anpassad studietid 

Elever på introduktionsprogrammen ska ha en minsta garanterad undervisningstid på 23 timmar i veckan (17 
kap. 6 § skollagen). Det motsvarar undervisningstiden på gymnasieskolans yrkesprogram. Utbildningens omfatt-
ning får minskas för en elev som begär det om huvudmannen för utbildningen bedömer att det finns särskilda 
skäl. Många av eleverna på Ale gymnasium har en minskad undervisningstid utifrån varje elevs behov. 

Om den anpassade studietiden inte är ett hinder för att eleven ska kunna nå sina kunskapsmål skrivs en anpassad 
studietid. Om det blir ett hinder för elever att nå kunskapsmålen blir den anpassade studietiden ett särskilt stöd, 
vilket då innebär att ett åtgärdsprogram skrivs. På Ale gymnasium (IMA och IMS) finns 29 elever med en anpas-
sad studietid, varav 19 åtgärdsprogram. 

Av eleverna som skrivits ut och slutat på Ale gymnasium (IMA och IMS) så kommer den absolut största andelen 
elever i juni 2022 att fortsätta studera antingen via IMY på Ale gymnasium eller via IMY/IMV på annat gymna-
sium, alternativt på Vuxenutbildningen.  
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Närvaro  

Frånvaron både på IMA och IMS är relativt hög både under höst- och vårterminen. En bidragande orsak till 
detta är pandemin, då elever har varit sjuka eller fått vara hemma i familjekarantän. 

Andelen elever som har en frånvaro mellan 0–10 procent har varit konstant under hela läsåret. Andelen elever 
som hade en frånvaro på 10–20 procent under höstterminen har minskat under vårterminen, men det har skett 
en ökning i kategorierna 20–30 procent och 30–40 procent under vårterminen. Elevernas höga frånvaro har med 
stor sannolikhet påverkat måluppfyllelsen i negativ riktning.  Skolan arbetar föra att minska frånvaron. 

Under läsåret har regelbundna uppföljningar av närvaro och åtgärder som sätts in följts upp av skolans rektorer, 
elevhälsa och undervisande lärare. Elev och vårdnadshavare har kopplats närmare insatserna. CSN-varningar och 
eventuellt indrag av CSN sker som en naturlig del av åtgärdstrappan 

Normer och värden 

Uppföljning till och med VT-22 

Under läsåret har en ny gemensam process och ett gemensamt verksamhetssystem implementerats gällande kräk-
ningar och klagomål. Implementeringen har inneburit att frågorna aktualiserats och diskuterats på enhets- verk-
samhets- och sektornivå. Utbildningar och stödmaterial har skapats med fokus på de hälsofrämjande- och före-
byggande arbetet. I och med den nya processen och ett medvetandegörande av vikten av anmälningar samt dess 
koppling till det systematiska kvalitetsarbetet har detta resulterat i fler anmälningar än tidigare men även flera åt-
gärder och ett intensifierat och mer anpassat hälsofrämjande- och förebyggande arbete. 

Skolorna har analyserat de egna kränkningar som skett på sina enheter samt de klagomål som kommit in och 
skapat förebyggande och åtgärdande arbete i relation till detta. Gymnasiet har bland annat arbetat med verbala 
kränkningar i samband med rastaktiviteter och grundsärskolan arbetar med ökad trivsel på "uterast" men båda 
verksamheterna ser att de behöver arbeta mer aktivt med förebyggande arbete gällande kränkningar tillsammans 
med hela personalgruppen, EHT och eleverna under nästa läsår. 

Utvecklingsområden 

Fortsatt hälsofrämjande- och förebyggande arbete gällande normer och värden kopplat till den aktuella enhetens 
utmaningar. 

  

Indikatorer Utfall totalt VT 2022 

 Antal avslutade kränkningsä-
renden 

9 

 

 

Bedömning och betyg gymnasium 

Uppföljning till och med VT-22 

  

Fler betyg är satta detta läsår än tidigare år, trots att det är 21 färre elever i juni 2022 jämfört med juni 2021 skiljer 
det endast sammanlagt 21 godkända betyg. Det ger ett snitt på 2,4 betyg per elev 2022 mot 2,0 betyg per elev 
2021. En ökning på 0,4 fler betyg per elev från föregående läsår visar på en positiv utveckling. Dock innebär 2,4 
betyg per elev och år att eleverna har en relativt låg måluppfyllelse per läsår. För det första har många elever på 
IM relativt hög frånvaro och har haft sedan grundskolan, vilket påverkat måluppfyllelsen. För det andra är många 
elever i svårigheter när det gäller kunskapsinhämtning, vilket också påverkar måluppfyllelsen. För det tredje ser vi 
att många elever utvecklas i positiv riktning både kunskapsmässigt och socialt, men för den sakens skull kanske 
det ändå inte leder till ett betyg. 

Tabell: Antal elever i juni 2022 jämfört med juni 2021. 
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Den markanta skillnaden i antal satta betyg VT 2022 jämfört med samma period förra året är antalet elever som 
har fått betyg F i något ämne. Matematik är det ämne där flest F sats både för IMA- och IMS-elever, se tabeller 
nedan.

 

Antal betyg i Ale gymnasium 2022 jämfört med 2021, röda staplar är 2022, blå staplar är 2021.  
Källa Ales verksamhetsstatistik 

Nedan redovisas ämnen som många elever har läst under läsåret. De kurser som flest elever läser är även de som 
det finns störst antal betyg i. Diagrammet visar att flest betyg F är satta i matematik och engelska. Det domine-
rande betyget är E för målgruppen. I ämnet svenska som andra språk finns den jämnaste betygsättningen över 
alla betygssteg. 

 

Antal betyg per ämne IMA (Ale gymnasium) 2022. Källa Ales verksamhetsstatistik 

Nedan redovisas ämnen med som många elever har läst under läsåret. De kurser som flest elever läser är även de 
som det finns störst antal betyg i. Diagrammet visar att flest betyg F är satta i matematik och engelska. Det 
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dominerande betyget är E för målgruppen. I ämnet svenska som andra språk finns den jämnaste betygsättningen 
över alla betygssteg. 

 

Antal betyg per ämne IMS (Ale gymnasium) 2022. Källa Ales verksamhetsstatistik 

Trygghet och studiero (gymnasium) 

Uppföljning till och med VT-22 

Eleverna upplevelse av att känna trygghet och studiero på skolan är på samma nivåer som resten av Göteborgs-
regionen. På Ale gymnasium arbetas det mycket med relationer och det är personaltätt, vilket kan vara förkla-
ringar till att skolan upplevs som trygg och att studieron är hög. Detta trots att de har haft flertalet kränkningsä-
renden under läsåret. Läs mer under Normer och värden. 

  

Elevhälsa 

Uppföljning till och med VT-22 

Vikten av en fungerande elevhälsa som genomsyrar enheternas arbete lyfts tydligt i boksluten. Enheterna har un-
der året haft som fokus att flytta arbetet från det åtgärdande till det hälsofrämjande- och förebyggande arbetet 
samt att ännu tydligare skapa strukturer för elevhälsan arbete och har gett goda resultat i detta. 

Skolledaren roll i elevhälsoarbetet framgår tydligt i de pedagogiska boksluten samt vikten av en vi-känsla gällande 
det gemensamma elevhälsoarbetet. 

Pandemin har i vissa delar påverkat elevhälsoarbetet då sjukfrånvaro och förändringar i elevhälsoteamets perso-
nal har skett. En framgångsfaktor som beskrivs är att den specialpedagogiska kompetensen i handleder arbetslag 
eller mentorer kontinuerligt och att resursfördelning sker efter de behov som uppkommer under året. 

Elevhälsan beskrivs även som en viktig aktör i övergångarna mellan skolor och skolformer samt i främjandet av 
närvaro. Problematisk skolfrånvaro lyfts som något som skolorna kämpar med och flera modeller för att tidigt 
agera vid tecken på problematisk frånvaro samt förebyggande arbete beskrivs. Problematisk skolfrånvaro lyfts 
och skolorna ser starka samband mellan frånvaro från skolan och sämre skolresultat, sämre mående och upplevd 
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trygghet och trivsel i skolan. Elevhälsans tvärprofessionella kunskap krävs för att kunna arbeta hälsofrämjande- 
och förebyggande och åtgärdande. 

Under föregående läsår implementerades en ny rutin för övergångar mellan skolor och skolformer som trätt i 
kraft innevarande läsår. Detta har medfört att ett tydligare fokus på övergångar har varit gällande under året och 
vilket visat på gott resultat. Elevernas behov har tidigare fallit mellan stolarna i övergångarna och detta har för-
bättrats i och med den nya rutinen men flertalalet skolor beskriver att ett gemensamt arbete kring elevhälsa är av 
vikt och då specifikt arbetet med problematisk skolfrånvaro, ledning och stimulans, extra anpassningar och sär-
skilt stöd. Detta specifikt i övergången mellan stadier. Ale gymnasium och Grundsärskolan i Ale har därmed för 
ökat möjlighet att tidigt möta elever på rätt nivå och med rätt stöd. 

Samverkan sker med externa aktörer som socialtjänst då främst gällande problematisk skolfrånvaro men även 
med andra aktörer som VGR samt räddningstjänst och polis. Samverkan med socialtjänst och VGR beskrivs som 
i vissa delar utmanande. 

Utvecklingsområden 

Fortsatt implementera och utvärdera den sektorgemensamma rutinen för övergångar mellan skolor och skolfor-
mer. 

Fortsatt arbete med elevhälsans naturliga del av hela enhetens arbete. Ökat samarbete och kollegialt lärande mel-
lan stadier och skolor samt med externa aktörer. 

Kommunala aktivitetsansvaret 

Uppföljning till och med VT-22 

Kommunalt aktivitetsansvar KAA 

Varje kommun har ansvar att följa upp sina kommuninvånare i åldern 16-20 år. Ungdomar ska vara i en aktivitet, 
gärna utbildning. Juni 2022 var det 113 ungdomar mellan 16 och 20 år som inte var i godtagbar aktivitet. Dessa 
ungdomar ska stödjas och följas upp. Kommunen redovisar denna statistik till SCB två gånger per år och redovi-
sar därför ungdomar utan godtagbar eller kortsiktig sysselsättning under följande rubriker. Siffran föregående år 
juni 2021 var 93 ungdomar. 

  

2022 Januari Februari Mars April Maj Juni 

Ingen sysselsätt-
ning 

0 0 0 0 0 1 

Annan aktivitet AF 4 3 3 3 3 4 

Annan aktivitet 
(ex. sjukskriven) 

8 8 4 7 7 5 

KAA/AME 15 16 21 22 22 16 

Studier på Kom-
vux 

2 3 2 2 2 3 

Folkhögskola 0 0 0 0 0 0 

Andra studier 4 5 5 5 5 6 

Annan sysselsätt-
ning (föräldrale-
dig) 

0 0 1 0 0 0 

Arbete 46 43 42 45 45 59 

Utomlands 0 0 0 0 2 2 

Studier utomlands 4 4 4 2 2 2 

Uppgift saknas 2 2 2 1 1 15 

Summa 85 84 84 87 89 113 

Tabellen visar antal KAA-ungdomar totalt per månad och sysselsättning 2022 januari-juni 

Ingen sysselsättning 
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Under övervägande del av perioden har det inte funnits några ungdomar som inte har någon sysselsättning. Ett 
arbete har pågått för att snabbare få kontakt med ungdomarna och få igång dem med någon form av individuell 
åtgärd. I juni var en ungdom redovisad inom denna kategori. 

Tidigare låg mellan 10-15 ungdomar inom denna kategori. Sedan 2021 kan vi glädjande se att ungdomar bara 
kort kan redovisas i denna kategori. 

Annan aktivitet AF 

Under perioden januari-juni har det inte skett någon märkbar förändring inom kategorin. Det innebär att ungdo-
mar är inskrivna på Arbetsförmedlingen (AF), men inte fått någon anställning. 

Många ungdomar i denna kategori behöver stöd och hjälp för att ta sig vidare. AF kan ha svårt att erbjuda det 
stöd som behövs. 

Annan aktivitet (ex. sjukskriven) 

Ungdomarna som tillhör denna kategori är sjukskrivna eller har pågående insatser från Socialtjänsten eller från 
Hälso- och sjukvården. Det har inte skett någon större förändring inom kategorin under perioden januari-juni. 

KAA/AMFE 

De ungdomar som tillhör denna kategori har aktiviteter via AMFE och/eller InVux. De som har en aktivitet via 
AMFE har oftast fått en praktikplats med målet att bli anställd inom en relativt kort period. De ungdomar som 
har en aktivitet från InVux får oftast stöd att ta sig ut hemifrån och ut i samhället, för att på sikt till exempel 
kunna praktisera eller studera. I nuläget har 11 ungdomar inom kategorin insats via InVux. I juni har antalet ung-
domar inom kategorin minskat något, då flera har börjat att arbeta och finns inom kategorin arbete. 

Vi en jämförelse mellan åren 2019-2022 märks en ökning av antalet redovosade ungdomar i denna kategori, vil-
ket är bra. Här får ungdomar ett anpassat individuellt stöd för att ta sig vidare till arbete eller studier. Här finns 
ett helt team att tillgå från kommunens olika verksamheter i syfte att skapa bättre och större möjligheter 

Studier på Komvux 

Studerande på Komvux har inte förändrats nämnvärt under perioden januari-juni. 

Folkhögskola 

Under perioden är det ingen ungdom som studerar på folkhögskola. 

Andra studier 

Antalet ungdomar inom kategorin har legat på en jämn nivå hela perioden. Fyra ungdomar som är kvar inom ka-
tegorin har gått ett tionde år i grundskolan och förväntas påbörja gymnasiestudier i augusti. En ungdom genom-
för sin militärutbildning och hamnar då inom kategorin. 

Annan sysselsättning (föräldraledig) 

Det finns ingen KAA-ungdom i kommunen som är föräldraledig under perioden januari-juni. I mars var en ung-
dom felregistrerad inom kategorin. 

Arbete 

Den största kategorin inom aktivitetsansvaret är de som har någon form av arbete. Det kan vara en tillsvidarean-
ställning, visstidsanställning eller timanställning. Från juni ökar antalet ungdomar inom kategorin, då flera ungdo-
marna har avslutat sina gymnasiestudier med studiebevis. Vi ser att många ungdomar främst har fått arbete inom 
branscherna vård och omsorg, handel, restaurang samt industri. 

I maj genomfördes en kartläggning av de som arbetar för att se vilken typ av anställning samt tjänstgöringsgrad 
ungdomarna hade. Resultatet visar att 50 procent av ungdomarna hade en tillsvidareanställning. Många ungdo-
mar som inte arbetade 100 procent var nöjda med att arbeta deltid och kan då kombinera arbete med komplette-
rande studier. 

 

Utomlands 



   

 

 
Pedagogiskt bokslut skola 21-22, Grundsärskola, gymnasium och komvux   18(22) 
 

I juni är det två ungdomar som är utomlands som arbetar. 

Studier utomlands 

I april minskar kategorin från fyra till två ungdomar som studerar utomlands. Två ungdomar har fyllt 20 år, vilket 
innebär att det kommunala aktivitetsansvaret upphör. 

Uppgift saknas 

I juni är det 15 ungdomar inom kategorin uppgift saknas. Ungdomar som har avslutat sina studier på gymnasiet 
med studiebevis eller gymnasieintyg hamnar inom kategorin. 

Analys 

Den 30 juni var 113 ungdomar registrerade inom det kommunala aktivitetsansvaret. Förra året samma period var 
totalt 93 ungdomar registrerade, vilket innebär att det har skett en ökning i år jämfört med förra året. Orsaken till 
ökningen skulle kunna bero på att vi har sett ett ökat antal nyinflyttade till kommunen. Ytterligare en orsak kan 
vara att årskullarna inom målgruppen är större. Föregående år hade var det cirka 45 ungdomar som fyllde 20 år, 
vilket var fler än vanligt. 

Inom kategorierna Annan aktivitet, ex. sjukskriven har samarbetet med andra aktörer inom kommunen ökat, till 
exempel Socialtjänsten, viket vi ser som ett resultat av vårt InVux-arbete. Det finns dock ett fortsatt behov av ett 
bättre samarbete med AF- Arbetsförmedlingen och LSS- Lagen om stöd och service. Det skulle vara önskvärt att 
fler ungdomar inom kategorin Anakt/AF skriver på ett samtycke för att vi ska kunna hjälpa dem i kontakten 
med AF och andra aktörer. 

Antalet ungdomar som har fått studiebevis i juni 2022 har ökat jämfört med de två sista åren. 2022 har 32 ungdo-
mar fått ett studiebevis. 2021 fick 28 ungdomar studiebevis och 2020 fick 15 ungdomar studiebevis. Förra året 
var denna ökning genomgående inom GR-regionen och i landet. En orsak till denna kraftiga ökning är med 
största sannolikhet Covid-19-pandemin, då gymnasieskolan i stort sett har haft distansundervisning på ett eller 
annat sätt sedan mitten av mars 2020. Sannolikt är även ökningen 2022 en effekt av pandemin, då många ungdo-
mar har haft distansundervisning under längre perioder av sin gymnasieutbildning. Tre ungdomar har fått gymna-
siebevis, efter avslutade studier på introduktionsprogram. 

Från januari månad har det funnits två KAA-koordinatorer, en från sektor utbildning och en från sektor social-
tjänst, som har arbetat aktivt med ungdomarna. Detta har skett i ett samarbete med AMFE, vilket är ett resultat 
av InVux arbete. En lokal finns att tillgå på AMFE i Nödinge, där träffar kan ske med ungdomarna och eventu-
ellt vårdnadshavare på inplanerade samtal två eftermiddagar i veckan. Detta upplevs positivt för utvecklingen av 
verksamheten. Det underlättar och snabbar på kontakten med ungdomarna och leder till sysselsättning samt en 
tätare uppföljning. KAA- koordinatorerna upplever att träffarna med berörda ungdomar har blivit mer kvalitativ., 
då det finns en bredare kompetens i mötet. Vidare har det gått snabbar att arbeta fram handlingsplaner tillsam-
mans med ungdomen. 

Utvecklingsområden 

Ett stort behov har identifierats av att få tillgång till fler utflyttade verksamheter inom LSS, då det finns en grupp 
inom KAA som har rätt till stöd från LSS, men tackar nej till stöd utifrån brist på attraktivt utbud. Ungdomarna 
är inte intresserade av det begränsade utbud av sysselsättning som finns idag. 

Det är fortsatt viktigt att KAA-verksamheten blir känt för Ales kommuninvånare och för anställda inom kom-
munen. Informationen om KAA på kommunens hemsida behöver uppdateras och breddas. 

För att få fler ungdomar med studiebevis tillbaka till studier behöver en kartläggning göras över vilka ämnen som 
ungdomar med studiebevis saknar för att kunna se över en organisation inom Komvux som kan möta deras be-
hov. Detta kommer ske under nästa läsår inom ramen för Insteget (permanentat namn för InVux) i samarbete 
mellan KAA, AMFE, Ale gymnasium och komvux 
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3.1.2 Grundsärskolan 

Normer och värden 

Uppföljning till och med VT-22 

Under läsåret har en ny gemensam process och ett gemensamt verksamhetssystem implementerats gällande kräk-
ningar och klagomål. Implementeringen har inneburit att frågorna aktualiserats och diskuterats på enhets- verk-
samhets- och sektornivå. Utbildningar och stödmaterial har skapats med fokus på de hälsofrämjande- och före-
byggande arbetet. I och med den nya processen och ett medvetandegörande av vikten av anmälningar samt dess 
koppling till det systematiska kvalitetsarbetet har detta resulterat i fler anmälningar än tidigare men även flera åt-
gärder och ett intensifierat och mer anpassat hälsofrämjande- och förebyggande arbete. 

Skolorna har analyserat de egna kränkningar som skett på sina enheter samt de klagomål som kommit in och 
skapat förebyggande och åtgärdande arbete i relation till detta.  

Utvecklingsområden 

Fortsatt hälsofrämjande- och förebyggande arbete gällande normer och värden kopplat till den aktuella enhetens 
utmaningar. 

Trygghet och studiero grundsärskolan 

Uppföljning till och med VT-22 

Trygghet och studiero har varit ett fokusområde för Grundsärskolan under läsåret. Analysen av årets arbete har 
resulterat i att fortsatt arbete med samförståelse och samverkan mellan pedagoger och annan personal gällande 
förhållningssätt, elevsyn och lärandemiljöer ska vara ett prioriterat utvecklingsområde även inför nästa läsår. 

  

Kunskaper grundsärskolan 

Uppföljning till och med VT-22 

Inom grundsärskolan har vårdnadshavare rättighet att välja om de vill att deras barn ska få betyg eller ej. Detta 
har resulterat i att statistiken inte går att följa på. Vid en uppföljning av elevernas kunskapsprogression på Uni-
kum går att utläsa att flera elever med mer än godtagbara kunskaper, samt några elever som läser enskilda ämnen 
inom grundskolans kursplan, exempelvis i ämnet slöjd. 

Se enhetens pedagogiska bokslut för mer detaljerad information. 

3.1.3 Elevhälsan  

Elevhälsa 

Uppföljning till och med VT-22 

Vikten av en fungerande elevhälsa som genomsyrar enheternas arbete lyfts tydligt i boksluten. Enheterna har un-
der året haft som fokus att flytta arbetet från det åtgärdande till det hälsofrämjande- och förebyggande arbetet 
samt att ännu tydligare skapa strukturer för elevhälsan arbete och har gett goda resultat i detta. 

Skolledaren roll i elevhälsoarbetet framgår tydligt i de pedagogiska boksluten samt vikten av en vi-känsla gällande 
det gemensamma elevhälsoarbetet. 

Pandemin har i vissa delar påverkat elevhälsoarbetet då sjukfrånvaro och förändringar i elevhälsoteamets perso-
nal har skett. En framgångsfaktor som beskrivs är att den specialpedagogiska kompetensen i handleder arbetslag 
eller mentorer kontinuerligt och att resursfördelning sker efter de behov som uppkommer under året. 

Elevhälsan beskrivs även som en viktig aktör i övergångarna mellan skolor och skolformer samt i främjandet av 
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närvaro. Problematisk skolfrånvaro lyfts som något som skolorna kämpar med och flera modeller för att tidigt 
agera vid tecken på problematisk frånvaro samt förebyggande arbete beskrivs. Problematisk skolfrånvaro lyfts 
och skolorna ser starka samband mellan frånvaro från skolan och sämre skolresultat, sämre mående och upplevd 
trygghet och trivsel i skolan. Elevhälsans tvärprofessionella kunskap krävs för att kunna arbeta hälsofrämjande- 
och förebyggande och åtgärdande. 

Under föregående läsår implementerades en ny rutin för övergångar mellan skolor och skolformer som trätt i 
kraft innevarande läsår. Detta har medfört att ett tydligare fokus på övergångar har varit gällande under året och 
vilket visat på gott resultat. Elevernas behov har tidigare fallit mellan stolarna i övergångarna och detta har för-
bättrats i och med den nya rutinen men flertalalet skolor beskriver att ett gemensamt arbete kring elevhälsa är av 
vikt och då specifikt arbetet med problematisk skolfrånvaro, ledning och stimulans, extra anpassningar och sär-
skilt stöd. Detta specifikt i övergången mellan stadier. Ale gymnasium och Grundsärskolan i Ale har därmed för 
ökat möjlighet att tidigt möta elever på rätt nivå och med rätt stöd. 

Samverkan sker med externa aktörer som socialtjänst då främst gällande problematisk skolfrånvaro men även 
med andra aktörer som VGR samt räddningstjänst och polis. Samverkan med socialtjänst och VGR beskrivs som 
i vissa delar utmanande. 

Utvecklingsområden 

Fortsatt implementera och utvärdera den sektorgemensamma rutinen för övergångar mellan skolor och skolfor-
mer. 

Fortsatt arbete med elevhälsans naturliga del av hela enhetens arbete. Ökat samarbete och kollegialt lärande mel-
lan stadier och skolor samt med externa aktörer. 

3.1.4 Komvux 

Grundläggande värden 

Uppföljning till och med VT-22 

Under läsåret har en ny gemensam process och ett gemensamt verksamhetssystem implementerats gällande kräk-
ningar och klagomål. Implementeringen har inneburit att frågorna aktualiserats och diskuterats på enhets- verk-
samhets- och sektornivå. Utbildningar och stödmaterial har skapats med fokus på de hälsofrämjande- och före-
byggande arbetet. I och med den nya processen och ett medvetandegörande av vikten av anmälningar samt dess 
koppling till det systematiska kvalitetsarbetet har detta resulterat i fler anmälningar än tidigare men även flera åt-
gärder och ett intensifierat och mer anpassat hälsofrämjande- och förebyggande arbete. Skolorna har analyserat 
de egna kränkningar som skett på sina enheter samt de klagomål som kommit in och skapat förebyggande och 
åtgärdande arbete i relation till detta. 

Under stora delar av läsåret har KOMUX i Ale haft distansundervisning, vilket bland annat har inneburit att vär-
degrundsarbetet varit koncentrerat till respektive lärare och grupp. I och med detta har det normbrytande arbete 
och värdegrundsarbetet blivit lidande vilket även bekräftas av enkäten Kolla din skola. KOMVUX i Ale behöver 
därför inför nästa läsår tillsammans arbeta mer strukturerat med värdegrundsarbetet och skapa en plan för fort-
satt arbete. 

Utvecklingsområden 

Fortsatt hälsofrämjande- och förebyggande arbete gällande normer och värden kopplat till den aktuella enhetens 
utmaningar. 

Kunskaper 

Uppföljning till och med VT-22 

Slutsatser från läsåret 21/22 kommer med in i planering för läsår 2022/23 

Grundskola/Gymnasium (Gr/Gy) 

Kunskapsutvecklingen på Komvux ligger relativt stabilt med två tydliga trender för Gr/Gy med en stor ökning 
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av distansutbildning och en ökad andel avbrott. Trenden med en ökad andel distansutbildning gäller även i våra 
grannkommuner om än i olika omfattning. Ökning mellan 20/21 till 21/22 är på hela 70 procent. Här finns ett 
arbete för Komvux att se hur vi kan möta utvecklingen och erbjuda mer tillgängliga kurser. 

Andelen elever som fullfölj sin utbildning för GR/Gy ligger på 65 procent för vårterminenen 2022. Avbrotten 
har ökat inför detta läsår. Nivåerna för alla Gr/Gy kurser för vårterminenen 2022 ligger på 35 procent vilket är 
en ökning med cirka 30 procent. Dominerande för ökningen är matematik som ligger på cirka 50 procent. Pan-
demin och distansundervisning är ett av skälen till ökningen. 

Distansutbildning Hermods 

För distansundervisning på Hermods är det 69 procent av eleverna som fullgjort sin utbildning och avbrotten 
ligger på 21 procent. Ale elever upplever en stor nöjdhet med sin utbildning på Hermods, 8,38 på en 10-gradig 
skala. 

Yrkesutbildning 

Inom Yrkesvux, det vill säga regionala yrkesutbildningar har 76 procent slutfört sin utbildning med godkända 
betyg. Det gäller elever som gick ut i december 2021 och juni 2022 för våra utbildningar till maskinförare (19 ele-
ver) och väg- och anläggningsarbetare (5 elever). Detta är utbildningar där Ale är utbildningsanordnare och med 
elever från hela GR. 

Komplettera med tabeller i aug och mer analys av resultat och texter - Helene mfl 

Detta gäller Alebor som sökt utbildning inom GRvux hela utbud och kan innehålla flera alternativ för samma 
elev. Utbildningarna är olika långa varför andelen som slutfört utbildningen kan vara missvisande kopplat mot 
respektive start. 

Yrkesutbildning inom Vård och omsorg har under året varit helt inriktat på Äldreomsorgslyftet, dvs kompetens-
höjning till anställd personal. Den utbildningen är klar under 2023. 

SFI 

SFI har under året ökat med cirka 50 procent efter att vi tog över ansvaret för SFI-elever från Lilla Edet.  Vi kan 
idag erbjuda alla kurser inom inom SFI om än att vissa slås ihop på grund av antalet elever i grupperna. Vi erbju-
der från vt22 även SFI på distans via Hermods för elever inom spår 2 och 3, kurserna C och D, där eleverna 
uppvisar ett intyg att de jobbar heltid. Någon uppföljning av dessa elever har ej gjorts till detta bokslut. 

För detta läsår har vi endast köpt några enstaka SFI-utbildningar på Folkhögskola. Ingen av dessa har ännu slut-
fört sin utbildning. 

Diagrammet visar måluppfyllelse under läsåret. 156 elever har betygsatts. Närvaron på lektionerna, dvs nyttjande-
graden av erbjudna timmar ligger relativt jämnt med något högre för Spår 1. 

Under vårterminen 2022 gjorde 30 elever avbrott (17 procent). Dessa fördelades enligt följande: 

• Arbete: 8 elever (4,5 procent) 

• På egen begäran: 11 elever (6,2 procent) 

• Bristande progression: 11 elever (6,2 procent) 

Vid bristande progression är det skolan som beslutar om avbrott. 

Indikatorer Utfall totalt VT 2022 

 Andel som fullföljt sin utbild-
ning, grundskolenivå 

76 % 

 Andel som fullföljt sin utbild-
ning, grundskolenivå köpta platser 

50 % 

 Andel som fullföljt sin utbild-
ning, GRvux 

76 % 

 Andel som fullföljt sin utbild-
ning, gymnasienivå 

52 % 
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Indikatorer Utfall totalt VT 2022 

 Andel som fullföljt sin utbild-
ning, gymnasienivå köpta platser 

37 % 

 Andel som fullföljt sin utbild-
ning, SFI 

78 % 
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1 Sammanfattning 

Inledande sammanfattning  

Det pedagogiska bokslutet för grundskola, förskoleklass och fritidshem kan ses som en sammanfattning av före-
gående läsårs systematiska kvalitetsarbete. Alla skolenheter har sammanfattat sitt kvalitetsarbete i pedagogiska 
bokslut. Denna rapport är på huvudmannanivå, och analyser och slutsatser bygger på enheternas rapporter och 
analyser.  

Från tidigare forskning om att förbättra och utveckla skolor vet vi att alla elever kan lära och att alla skolor kan 
förbättras om de ges goda förutsättningar. Det arbete som sker inom en skolenhet och hur skolenheten interage-
rar med sin omgivning har stor betydelse, och framgångsrika skolor går att finna i alla typer av områden. Studier 
fån olika länder pekar på att det är allt för vanligt att insatser för att förbättra skolor innebär att söka enkla lös-
ningar på komplexa problem där lokala villkor och lokal beredskap kringgår snarare än att erkännas och nyttjas i 
arbetet. 

Trots skollagens krav om att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i 
landet som den anordnas pekar nationella och internationella rapporter och mätningar på att likvärdigheten i 
skolsystemet inte upprätthålls. Därför ska huvudmannen i samverkan med varje berörd skolenhet identifiera 
insatser som kan stärka huvudmannens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen 

Under läsåret har verksamheterna arbetat utifrån sex utvecklingsområden: 

1. Värdeskapande uppföljning och tillitsbaserad styrning   
2. Likvärdig bedömning och förhöjd bedömningskompetens  
3. Förbättrad kompensatorisk förmåga  
4. Språkutvecklande arbetssätt   
5. Förbättrade strukturer för ökat lärande  
6. Främjande arbete med studiemotivation  

Styrkor kopplat till utvecklingsområden 

Värdeskapande uppföljning och tillitsbaserad styrning 

Värdeskapande uppföljning och tillitsbaserad styrning är ett pågående arbete som bedrivits på samtliga nivåer i 
sektor utbildning. Under året har regelbundna och strukturerade samtal skett med verksamhetschef, rektorer och 
verksamhetsutvecklare. Vi ser styrkor med att dessa samtal skapar ökad kunskap, utveckling, trygghet i organisat-
ionen och hjälper oss att hålla fokus på måluppfyllelsen. 

Förbättrade strukturer för ökat lärande 

Under läsåret har verksamheterna arbetat med förstelärarna och utvecklingsteamet med att implementera Lgr22 
på skolorna. Vi ser styrkor med att det har medfört en mer likvärdig syn på bedömning och betyg som i förläng-
ningen också resulterar i ett ökat lärande hos våra elever. 

Under läsåret har några högstadieskolor också tagit del och börjat arbeta med Skolverkets arbete, Samverkan för 
Bästa Skola (SBS). Detta arbete syftar till att tydliggöra och konkretisera kvalitetsarbete på enhets- och huvud-
mannanivå genom en större systematik i nulägesanalys, uppföljning och utvärdering av uppsatta mål. Vi ser styr-
kor i att flera enheter följer denna metod i sitt systematiska kvalitetsarbete. 

Utmaningar kopplat till utvecklingsområden  

Likvärdig bedömning och förhöjd bedömningskompetens 

Vi kan se utmaningar med att höja likvärdigheten gällande bedömningskompetens, både på grund av mellan-
skolsvariationen i kommunen och den variation som finns inom varje skola. Under läsåret har en planering och 
uppföljning gjorts på implementering av nya styrdokument. Det har även skapats utrymme för ett utökat samar-
bete och nätverkande inom och mellan en del av enheterna och verksamheter vilket syftar till att dela erfarenhet, 
kunskap och i förlängningen öka likvärdighet i bedömningsfrågor. Arbetet fortsätter och utökas under läsåret 
2022/2023. 
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Behov kopplat till utvecklingsområden  

Förbättrad kompensatorisk förmåga 

Arbetet sker på enhetsnivå och följs upp och delas på verksamhetsnivå. Utvecklingsteam, SpeciaAlen och elev-
hälsan är viktiga aktörer tillsammans med enheternas arbete. Det finns behov av att likvärdigheten gällande kom-
pensatorisk undervisning förbättras med syfte att minska inomskolsvariationen i skolorna och mellanskolsvariat-
ionen inom kommunen. 

Språkutvecklande arbetssätt 

Under läsåret har ett samarbete med Högskolan väst pågått kring ämnet svenska som andra språk. Det finns 
behov av att utveckla arbetet med språkutveckling på flera enheter och inom flera ämnen. 

Förbättrade strukturer för ökat lärande 

En del i att skapa struktur för ökat lärande är att övergångarna mellan skolformer och stadier fungerar väl för alla 
barn och elever. Under föregående läsår implementerades en ny rutin för övergångar mellan skolor och skolfor-
mer som trätt i kraft innevarande läsår. Detta har medfört att ett tydligare fokus på övergångar har varit gällande 
under året och flera skolspår har visat på ett förbättrat resultat. Trots flera goda exempel på ett fungerande över-
gångsarbete är det fortfarande mycket kvar att göra för att rutinen ska fungera väl genom elevens hela skolgång. 
Variationen är stor mellan skolorna i arbetet både vad gäller överlämning till en ny skola och mottagande från en 
annan skola. Det finns behov att arbeta vidare med rutinen så att den fungerar för alla barn och elever från för-
skolan och genom hela skolgången.  

Främjande arbete med studiemotivation 

Motivation och närvaron är viktiga faktorer för ökad måluppfyllelse oavsett ålder på elever eller skolform. Att 
utveckla elevernas delaktighet och inflytande över sitt lärande är en viktig faktor. Ett arbete pågår, men har 
bromsats upp av pandemin och restriktioner. Det finns behov av att detta arbete intensifieras under kommande 
läsår för att öka närvaron samt elevernas studiemotivation. 

Verksamhetens analytiska slutsatser läsåret 21/22 och problemformulering 

Utifrån den samlade analysen av grundskolans verksamhet läsåret 21/22 kan det konstateras att behovet av ut-
vecklingsarbete är fortsatt stort. Vi har kommit fram till följande problemformuleringar för att höja måluppfyllel-
sen: 

• Vi behöver utveckla och systematisera vårt övergripande arbete, avgränsa och djupanalysera för att 
bättre kunna prioritera och följa upp. 
 

• Vi arbetar med för många parallella processer på olika verksamhetsnivåer, vilket resulterar i bristfällig ut-
värdering och uppföljning. 

För att nå längre i utvecklingsarbetet har vi kommit fram till att vi behöver förenkla och kategorisera utveckl-
ingsområdena, enligt nedan. Detta för att få till en systematik som håller över tid oavsett vilka utvecklingsområ-
den som verksamheten har framöver. Det är av största vikt att sektor utbildning arbetar vidare med att tillämpa 
tillitsbaserad styrning där målet är att tillit ska prägla sektorns samtliga nivåer. 

Prioriterade områden läsåret 22/23 

Nedan prioriterade områden genomsyras av en tillitsbaserad styrningsprincip och ett arbetssätt där en värdeskapande 
uppföljning tillämpas på alla nivåer i sektorns verksamheter och arbete. 

• Aktivt lärstöd - innebär att kvalitetssäkra att undervisningen blir bättre på att möta alla våra barn och elevers specifika 
behov 

• Samverkan - innebär att kvalitetssäkra sammanhang och kontinuitet i barn och elevernas utveckling och lärande 

• Bedömning och betyg - innebär att kvalitetssäkra en likvärdig bedömning 
 

• Trygghet och studiero - innebär att kvalitetssäkra att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet, studiero 

och lust att lära.  
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Kunskapsresultat årskurs 9 

Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 i Ales kommunala skolor är oförändrat (223,3) jämfört med föregå-
ende läsår. Dock har skillnaderna mellan flickor och pojkar ökat, då flickornas meritvärde ökat medan pojkarnas 
har sjunkit. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har minskat något jämfört med föregående 
läsår. Minskningen är ungefär lika stor för flickor och pojkar. 

Andelen elever som är behöriga till de nationella yrkesprogrammen har ökat något jämfört med föregående läsår 
och är idag 87 procent. Dock har skillnaderna mellan flickor och pojkar ökat vilket främst beror på flickornas 
påtagliga ökning, cirka sex procentenheter. De flesta elever som är behöriga till yrkesprogram är också behöriga 
till högskoleförberedande program, men det bör understrykas att 13,3 procent av Ale kommuns elever i årskurs 9 
lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet, vilket motsvarar 54 elever. Av dessa hade över 70 procent mer än 
20 procent frånvaro vårterminen 2022. 

Kunskapsresultat årskurs 6 

I årskurs 6 har drygt 78 procent av eleverna uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Det är en liten ökning jämfört 
med föregående läsår. Sett över en längre tidsperiod har andelen som nått kunskapskraven i alla ämnen minskat 
medan det genomsnittliga meritvärdet har ökat. Skillnaden mellan flickor och pojkar avseende andel som når 
kunskapskraven i alla ämnen har varit ganska konstant de senaste tre åren, cirka en procentenhets skillnad till 
flickornas fördel, medan flickorna har betydligt högre meritvärde än pojkarna, en skillnad som också har ökat de 
senaste åren. Inför årskurs 7 är det 40 elever som inte klarat kunskapskraven i alla ämnen. Av dessa saknar drygt 
häften godkänt betyg i svenska, engelska eller matematik. 42 procent, vilket motsvarar 17 elever hade över 20 
procents frånvaro vårterminen 2022. 

Kunskapsresultat årskurs 3 

I årskurs 3 genomför eleverna nationella prov i svenska och matematik. Det är en hög andel elever som inte 
klarat alla delprov. I matematik är det 143 elever som inte klarat alla delprov och i svenska inklusive svenska som 
andra språk är det 117 elever som inte klarat alla delprov. I övriga ämnen visar bedömningar i Unikum att de 
flesta elever har klarat kunskapskraven, men i antal är det alltför många elever som inte har med sig tillräckliga 
kunskaper inför årskurs 4.  

Förskoleklass 

En tydlig progression i utvecklingen av undervisningen utifrån det centrala innehållet kan ses i de beskrivningar 
som återfinns i de pedagogiska boksluten från enheterna, men undervisningens kvalitet är fortfarande inte likvär-
dig på alla enheter. Det systematiska kvalitetsarbetet i förskoleklass har utvecklats på flera enheter, men det krävs 
fortsatt ett arbete med tydlig uppföljning kring att varje skola säkerställer att undervisningen bedrivs enligt läro-
planens föreskrifter, samt att undervisningen vilar på vetenskaplig grund. Skolverkets nationella kartläggnings-
material för förskoleklass i språklig medvetenhet och matematiskt tänkande har genomförts på samtliga enheter 
och kartläggningsmaterialet upplevs som ett bra sätt att få syn på elevernas förmågor och behov och är ett an-
vändbart underlag för undervisningsplaneringen. 

Fritidshem 

Utifrån föregående års utvecklingsområde, att fritidshemmen ska bli en tydligare del av skolornas systematiska 
kvalitetsarbete och en viktig faktor för elevernas måluppfyllelse, beskriver alla enheter en progression i arbetet. 
Styrningen av fritidshemmet är tydligare samt fritidshemmets verksamhet har under året stått i fokus. Utform-
ningen av verksamheten på fritidshemmet behöver i högre grad ta sin utgångspunkt i hur eleverna med hjälp av 
fritidspedagogik kan utveckla sina förmågor så att de stärker hela lärandesituationen. Vidare har det blivit tydligt 
att skola och fritids behöver skapa en likvärdig syn på hela uppdraget, hela dagen för alla elever. Ales skolor har 
påbörjat utveckling av det tematiska och ämnesövergripande synsättet och använda all gemensam kunskap kring 
lärandets dimensioner. 

Ales skolor har en förhållandevis låg behörighetsgrad gällande fritidshemmets personal vilket påverkar fritids-
hemmets likvärdiga kvalitet, både som enskild verksamhet och som en samverkande del av skolan. 
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2 Inledning 

2.1 Inledning skolans strukturella villkor 

I Ales kommunala grundskolor fanns vid läsårets slut 4 175 elever. Elevantalet har ökat med 37 elever sen den 
officiella statistiken för läsåret, oktober 2021. Eleverna är fördelade på 12 skolenheter i kommunens områden 
och har olika åldersfördelning. I tabellen nedan visas hur eleverna var fördelade på skolor och årskurser vid ter-
minsslutet. 

 
Elevantal i Ales kommunala skolor juni 2022, källa Ales verksamhetsstatistik. 

130 av eleverna är folkbokföra i närliggande kommuner, fördelade enligt tabell nedan. 

 

Elever folkbokförda i annan kommun, i Ales kommunala skolor juni 2022, källa Ales verksamhetsstatistik. 

I kommunen bor ytterligare 343 elever som valt att gå i fristående skolor och 62 elever i kommunala skolor utan-
för Ale. Denna rapport avser dock endast elever som är inskrivna i kommunala skolor i Ale. 

10 av skolorna i Ale har fritidshemsverksamhet. I årskurs F-3 var 82 procent av eleverna inskrivna på fritidshem. 
I årskurs 4-6 har andelen inskrivna minskat till 14 procent av eleverna. 

Utbildningsnivån i Ale är relativt låg jämfört med riket, men har ökat de senaste åren i och med en ökad inflytt-
ning. I Ale har 24 procent av befolkningen (25-64 år) minst tre år eftergymnasial utbildning jämfört med 30 pro-
cent i riket. Diagrammet nedan visar vilken den högsta utbildningsnivån för elevers föräldrar i Ales skolor. 
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Förälders utbildningsnivå i Ales skolor, avser inskrivna elever september 2021, källa SCB 

Det har visat sig att föräldrars utbildningsnivå spelar stor roll för elevernas betygsresultat. I Ale har skillnaden 
mellan grupper tidigare varit mindre än i riket, men skillnaden mellan grupper avseende föräldrars utbildnings-
nivå har ökat även i Ale. Problematiken med bristande likvärdighet är ett nationellt problem och de insatser som 
görs är mycket långsiktiga vilket innebär att det tar tid innan resultat syns. Skolornas förmåga att kompensera för 
skilda förutsättningar har stor betydelse för att minska skillnaden mellan grupper. Det är viktigt att komma ihåg 
att utbildningsnivån spelar roll i statistiken på gruppnivå, men för den enskilda eleven finns det alltid ett flertal 
aspekter som spelar roll. Inställningen till studier i hemmet är en viktig aspekt som inte givet hör ihop med ut-
bildningsnivån. 

Personaltäthet 

Statistiken nedan visar den nationella mätning av personaltäthet som avser 15 oktober. Det kan ske förändringar 
inom läsåret beroende på vakanser och organisatoriska förändringar. 

Förskoleklasserna har i Ale har en lägre lärartäthet än riket. Lärartätheten har minskat i Ales skolor, men har nu 
legat på samma nivå de senaste tre åren, 20,5 elever per lärare. I riket har det varit oförändrat de senaste fem 
åren, cirka 18 elever per lärare. Gruppen pendlingskommuner nära storstad som Ale tillhör är det nästan 22 ele-
ver per lärare.  Diagrammet nedan visar lärartätheten i förskoleklass över tid i Ale jämfört med riket och pend-
lingskommuner nära storstad. 

 
Antal elever per lärare (heltidstjänst) i Ales kommunala grundskolor förskoleklass, 2017-2021 i jämförelse med riket och pend-
lingskommuner nära storstad. Källa: Skolverket 

Lärartätheten i Ales grundskolor, årskurs 1-9 ligger på ungefär samma nivå som de senaste tre åren, cirka 13 ele-
ver per lärare. Jämfört med riket är skillnaden ungefär en elev mer per lärare. Gruppen pendlingskommuner nära 
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storstad ligger på något lägre nivå än Ale, 13,4 elever per lärare.  Vid en jämförelse i Kolada är det cirka 30 kom-
muner som har lägre lärartäthet än Ale, endast kommunala skolor inräknade. 

Det finns flera parametrar som kan påverka personaltäthetsmåttet både tillfälligt och varaktigt. Förändring av 
klasstorlekar, samt om det finns vakanser vid mätdatumet påverkar personaltätheten. Sedan några år pågår en 
växling i Ales skolor där extraresurser som till exempel elevassistenter minskar medan andelen lärare ökar. Detta 
påverkar lärartätheten positivt. De extraresurser som finns i skolorna arbetar i mindre utsträckning mot enstaka 
elever och mer och oftare på gruppnivå. Statsbidraget för likvärdig skola som används till lärare och satsning på 
hemmaplanslösningar med särskilda undervisningsgrupper påverkar också lärartätheten positivt på kommunnivå. 
Diagrammet nedan visar lärartätheten i årskurs 1-9 över tid i Ale jämfört med riket, Västra Götaland och pend-
lingskommuner nära storstad. 

 

Andel lärare med legitimation och behörighet i minst ett ämne, 2016-2021 i Ales kommunala skolor i jämförelse med Riket, om-
räknat till heltidstjänster. Källa: Skolverket 

Personaltätheten i Ales fritidshem har ökat markant sedan hösten 2020 och närmar sig nu riket. Ökningen beror 
delvis på en satsning efter att kartläggningen av kommunens fritidshem under 2021 bland annat belyste den låga 
personaltätheten. Men det finns parametrar som påverkar jämförelserna av fritidshemmen i landet, till exempel 
vilka åldersgrupper som går på fritidshem. I Ale erbjuds elever i årskurs 4-6 fritidshem medan flera andra kom-
muner erbjuder fritidsklubb för dessa åldrar och syns därmed inte i statistiken. Personaltätheten är lägre för de 
äldre eleverna, delvis för att eleverna är och förväntas vara mindre på fritidshemmet. Det finns också stora variat-
ioner i personaltäthet mellan de olika fritidshemmen, detta beror delvis på hur åldersfördelningen ser ut på fri-
tidshemmet. 

  

 

Antal barn per personal (heltidstjänst) i Ales kommunala fritidshem, 2016-2021 i jämförelse med riket, VGR och pendlings-
kommuner nära storstad. Källa: Skolverket 
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Lärarbehörighet 

Förskoleklassen har den högsta andelen behöriga lärare både i Ale och i riket. Här inkluderas förskollärare samt 
lärare med legitimation med behörighet i minst ett undervisningsämne i någon av årskurserna 1-3. I Ale har an-
delen behöriga lärare ökat till 96 procent jämfört med 93 procent förra läsåret. I riket har 86 procent av lärarna 
legitimation för att undervisa i förskoleklass. 

Andelen behöriga lärare i Ales grundskolor årskurs 1-9 har de senaste fyra åren varit på samma nivå som riket 
och det syns ingen stor förändring jämfört med föregående år. 

I grundskolan är behörigheten generellt högre bland lärare som undervisar i de lägre årskurserna, det gäller både i 
riket och i Ale. I Ale har skillnaden mellan stadierna ökat över tid, särskilt mellan 1-3 och 4-6. 81 procent av lä-
rarna i årskurs 1-3 har legitimation och behörighet i ämnet jämfört med 68,5 procent av lärarna i årskurs 4-6 och 
68 procent i årskurs 7-9. Diagrammet nedan visar utvecklingen den senaste fyraårsperioden i Ales kommunala 
skolor. 

 

Andel lärare med legitimation och behörighet i minst ett ämne, 2018-2021 i Ales kommunala skolor uppdelat på stadie, omräknat 
till heltidstjänster. Källa: Skolverket 

De ämnen som har den högsta andelen behöriga lärare i det aktuella undervisningsämnet är svenska, matematik, 
franska, spanska och historia. På nationell nivå är svenska, matematik, franska och idrott och hälsa de ämnen 
som har störst andel behöriga lärare. De ämnen som har den lägsta genomsnittliga andelen lärare med behörighet 
i det aktuella undervisningsämnet är teknik, idrott och hälsa, bild och fysik. De ämnen med lägst behörighet på 
nationell nivå är teknik, svenska som andraspråk och slöjd. Ale skiljer ut sig jämfört med riket i idrott och hälsa 
där Ale har 54 procent andel behöriga lärare jämfört med riket 75 procent. I svenska som andra språk har Ale 61 
procent behöriga jämfört med drygt 50 procent i riket. Jämfört med föregående läsår har andelen lärare med 
behörighet ökat i flera av undervisningsämnena. Teknik, svenska som andraspråk, samhällskunskap, historia och 
geografi är exempel på ämnen där behörigheten har ökat. Den största minskningen finns i bild, hem och konsu-
mentkunskap, idrott och hälsa. 
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Andel lärare med legitimation och behörighet i ämnet, läsåret 2021-22 i Ales kommunala skolor, omräknat till heltidstjänster. 
Källa: Skolverket 

Sjukfrånvaro personal 

 

Sjukfrånvaro personal i Ales kommunala skolor augusti 2021- maj 2022. Källa Ales HR-system, Insikt 
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Indikatorer Oktober 2021 jämförelse oktober 2020 

 Andel med lärarlegitimation och behörighet 
i minst ett ämne 

71,8 % 72 % 

 Andel personal med legitimation i fritids-
hem 

29,7 % 21,3 % 

 Lärartäthet fritidshem, antal elever per 
personal med legitimation 

79 85 

 Lärartäthet, antal elever per lärare 
12,1 13,3 

 Personaltäthet fritidshem, antal elever per 
personal 

23,7 28,2 

 Lärartäthet, antal elever per lärare i försko-
leklass 

20,5 21,8 

 Personaltäthet, antal elever per personal i 
förskoleklass 

14,3 15,9 

 Andel med lärarlegitimation och behörighet 
förskoleklass 

95,9 % 93,4 % 
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3 Sammanfattande analys 

Årets pedagogiska bokslut präglas generellt av ambitiösa och detaljerade redogörelser för årets utvecklingsarbete, 
elevernas resultat och skolornas utmaningar. Det är tydligt att arbetet med bokslutet till stora delar bygger på 
personalens beskrivningar och analyser. Personalens bidrag i detta arbete är centralt och essentiellt i årets bokslut. 

I vissa delar förekommer en analytisk dimension i boksluten och framför allt rör detta frågor och områden kopp-
lat till ämnesundervisning och elevresultat i olika ämnen. 

Generellt saknas det dock en stringent kausal analys där resultatförflyttningar jämfört med tidigare läsår kan för-
klaras utifrån årets verksamhet. Över lag kan det också sägas att det ofta saknas en analys om vilka effekter ett 
visst utvecklingsarbete har haft eller sambandet mellan strukturella och processuella påverkansfaktorer. 

Det finns ett fokus på strukturella påverkansfaktorer, ibland inom den egna organisationen och ibland externa 
faktorer (som är svåra eller omöjliga att påverka enligt skolorna). Vidare finns det fokus på processkvalitativa 
faktorer av organisatorisk art såsom organisation av elevhälsans resurser och lokala särskilda undervisningsgrup-
per. Det finns dock färre beskrivningar och analyser av den enskilda lärarens kompetens, förmågor och utveckl-
ingsbehov vilket troligen är den mest avgörande faktorn för elevernas kunskapsutveckling. 

Pandemin 

Det står klart att pandemin har påverkat och i viss mån präglat verksamheten under läsåret. Skolenheterna näm-
ner pandemin och beskriver hur den påverkat verksamheten, elevernas närvaro och i förlängningen resultaten. 
Pandemin har lett till en generellt högre elevfrånvaro, vilket inneburit mindre kontakt mellan elever och personal 
som skapat sämre relationell kvalitet.  Detta har lett till minskade möjligheter att följa upp elevers arbete, stötta 
och motivera dem.  

Övergång och samverkan 

Under föregående läsår implementerades en ny rutin för övergångar mellan skolor och skolformer som trätt i 
kraft innevarande läsår. Detta har medfört att ett tydligare fokus på övergångar har varit gällande under året och 
flera skolspår har visat på ett förbättrat resultat. Elevernas behov har tidigare kunnat falla mellan stolarna i över-
gångarna och detta har förbättrats i och med den nya rutinen, men variationen är fortfarande stor mellan sko-
lorna i arbetet både vad gäller överlämning till en ny skola och mottagande från en annan skola. 

De enheter som beskriver att elevhälsoteamet samt den specialpedagogiska kompetensen är en del av övergång-
arna beskriver det som mycket framgångsrikt medan de som inte arbetat så ser att detta är nästa steg samt att 
roller och ansvar i övergångarna behöver tydliggöras på dessa enheter. Flera goda exempel på ett fungerande 
övergångsarbete finns, men det är fortfarande mycket kvar att göra för att rutinen ska fungera bra genom elevens 
hela skolgång. 

Trygghet och studiero  

Trygghet och studiero är något som följs upp systematiskt av skolorna och är ett prioriterat område. Flera skolor 
visar på ett gediget analysarbete runt resultaten av GR-enkätens berörda delar men även egna, lokala undersök-
ningar och uppföljningar. Gemensamt i enheternas analyser är sambandet mellan trygghet-närvaro-studieresultat. 
Kontakter med hemmet ses som en viktig faktor i påverkan på elevers beteende i skolmiljön och är därför något 
som oftast isoleras som ett utvecklingsområde. Vidare beskriver skolorna på ett tydligt sätt hur de ser att det 
framtida arbetet runt trygghet och studiero bör organiseras och hur respektive skola bör organisera sina resurser 
för att åstadkomma mer effekt. 

Det bör understrykas att trygghet och studiero har påverkats av pandemin men att det varit ett prioriterat område 
för skolorna både före, under och efter pandemin. 

Problematisk frånvaro 

Elevernas närvaro i skolan identifieras som en av de mest avgörande faktorerna för skolresultat och är ett priori-
terat område för skolorna i Ale kommun. Redan före pandemin hade Ales skolor en hög elevfrånvaro men pan-
demin gav upphov till ytterligare stor och oregelbunden frånvaro vilken hanterades i verksamheten efter bästa 
förmåga. I årets resultat går det inte att skönja en tydlig ”pandemieffekt” som slår över hela verksamheten och 
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sänker resultaten. Det kan däremot inte uteslutas att det finns elastiska effekter och att teorin om en så kallad 
utbildningsskuld skulle vara giltig även för Ales elever i framtiden. (Se statistik under avsnitt 3.1.1.10) 

Jämte den frånvaro som kan kopplas till pandemin finns den reguljära frånvaron som varit och är ett prioriterat 
utvecklingsområde för kommunens skolor. Hög och systematisk skolfrånvaro är ett komplext problem och tar 
ofta stora resurser i anspråk. Den är inte sällan kopplad till motivationsbrist, psykosocial ohälsa och social pro-
blematik hos eleverna. Sett till resultaten på skolnivå kan det konstateras att det finns ett samband mellan från-
varo och elevernas kunskaper vilket till exempel innebär lägre andel elever med gymnasiebehörighet. Detta gör 
problematisk skolfrånvaro till ett viktigt utvecklingsområde för hela sektor utbildning. Hög skolfrånvaro minskar 
skolans och dess pedagogers möjligheter till extra anpassningar och särskilt stöd. 

Psykisk ohälsa och bristande motivation bland elever  

Flera av kommunens skolenheter, främst högstadieskolor, vittnar om en växande problematik kring elevers psy-
kiska och psykosociala ohälsa. Enheterna beskriver vissa elever som passiva, omotiverade och utåtagerande och i 
mötet med dessa elever känner sig skolpersonal ibland uppgivna och osäkra på hur de ska arbeta vidare. Således 
framkommer det att skolorna har elever med bristande motivation på skolorna. Motivationsbrist beror på olika 
faktorer men en indikator som kan signalera motivationsbrist är elevfrånvaro. Skolorna gör sitt yttersta för att 
höja motivationen hos eleverna, men det framkommer att de saknar verktyg att fånga upp de svåraste samt att 
det är flera olika aktörer som kan arbeta i samma ärende. 

Elevernas problematik är ofta komplex och mångfacetterad och inte uteslutande något som uppkommer eller tar 
sig uttryck i skolmiljön. Inte sällan är de aktuella eleverna i kontakt med flera andra externa aktörer såsom sjuk-
vård och socialtjänst. 

För skolans del tar sig problematiken oftast uttryck i hög skolfrånvaro vilket försvårar elevernas möjlighet att 
vara framgångsrika i sina studier. Det ställer även stora krav på skolans kapacitet att stötta eleven och att kunna 
verka kompensatoriskt. Samtliga skolenheter uttrycker att det finns en hög ambition att stötta eleverna, verka 
närvarofrämjande samt kompensera för de förutsättningar som de aktuella eleverna har. Dock uttrycker flera av 
enheterna svårigheter med att lyckas nå de eleverna och pekar dels på kommunikationsproblem mellan de olika 
aktörer som omger eleven, men även brister i samordningen av insatser mellan central och lokal elevhälsa. Vissa 
av enheterna uttrycker en otillräcklighet i att lyckas skapa goda förutsättningar för ett framgångsrikt lärande runt 
dessa elever. 

Bedömning och undervisningskompetens 

Skolorna beskriver och diskuterar hur bedömning och undervisningskompetens är ett levande och fortlöpande 
utvecklingsområde för verksamheten. Flera skolor vittnar om en progression i området och att pedagogernas 
förmåga stärks successivt. Skolorna jobbar med olika modeller och metoder för detta utvecklingsområde men 
beskriver utvecklingen som positiv. På flera skolor sker uppföljningen och mätningen av effekten av arbetet ge-
nom reflektion, både individuellt och i grupp samt genom observationer av både rektor och lokala, pedagogiska 
utvecklingsledare. På en övergripande nivå är det svårt att isolera progressionen inom detta område kopplat till 
dess effekt på elevernas resultat. Studieresultaten är varierande och det syns inte någon trendmässig, successiv 
förbättring i elevresultaten som kan kopplas till de upplevda förbättringar i undervisningskompetens och be-
dömningskompetens som beskrivs av enheterna. Analys av årets nationella prov i årskurs 9 kan inte heller isolera 
en resultateffekt av en förbättrad bedömnings och/eller undervisningsförmåga. Även om metoder för exempel-
vis sambedömning av prov tillämpas på de flesta enheter kan det inte konstateras att det gett en effekt i form av 
bättre resultat i samtliga ämnen, klasser och skolor. Vid jämförelser mellan NP-resultat och slutbetyg kan det inte 
heller bekräftas att undervisningen och bedömningsförmågan har renderat i förbättrad kunskapsuppfyllelse hos 
eleverna. 

Det ska dock tilläggas att effekterna av denna typ av utvecklingsarbete är elastiska och får inte alltid genomslag 
direkt. Då det även finns många variabler som påverkar en elevs studieresultat kan det vara svårt att isolera ett 
samband. Dock finns det ett starkt stöd i den samlade forskningen att undervisningskompetens i kombination 
med en hög bedömningskompetens är två av de mest avgörande faktorerna för elevernas kunskapsinhämtning 
och studieresultat. I ett kortare perspektiv kan det dock finnas vinster i att öka likvärdigheten i exempelvis be-
dömningsförfarande vilket kan skapa mer lika förutsättningar för exempelvis olika klasser på en skola. Dock 
pekar resultatanalyserna på att skolorna kommit olika långt i detta arbete. På flera av kommunens skolor kan det 
ännu konstateras att det föreligger en relativt stor inomskolsvariation. På vissa skolor som arbetat systematiskt 
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under en längre tid med likvärdig bedömning syns en betydligt mindre variation mellan olika klassers resultat 
inom samma årskurs. 

Pedagogernas kompensatoriska förmåga och Integration av elevhälsteamet 

Samtliga skolenheter genomför redovisningar av elevhälsoteamets (EHT) organisation och arbete för inneva-
rande läsår. Flera av enheterna pekar på att det har funnits en historia av bristande organisation men att de struk-
turella förutsättningarna för elevhälsoteamets arbete generellt har förbättrats. Vissa av enheterna pekar också på 
en problematik runt synen på elevhälsoteamet och deras roll på skolan. Det beskrivs att elevhälsan är i en process 
att gå ifrån ett reaktivt till ett mer proaktivt arbetssätt men att detta inte alltid sker utan friktion på skolorna. 

Den sammanvägda synen på personalens olika roller, pedagogernas förmåga till kompensatoriska anpassningar i 
undervisningsmiljön samt brist på resurser är alla faktorer som kan ses som hinder för ett mer framgångsrikt 
elevhälsoarbete på den enskilda skolan. Pedagogers kompensatoriska förmåga bygger på tanken att ge den en-
skilda eleven möjligheter att fungera genom att tillsätta extra resurser till en särskilt tillrättalagd utbildning för att 
förstärka individens svaga sidor. Detta förutsätter att man kartlägger deras starka respektive svaga sidor och byg-
ger upp en utbildning som utvecklar särskilt de svaga sidorna. Det ideala målet är att lyfta upp eleven till den nivå 
där andra elever befinner sig inom ett visst område. Sedan kan eleven gå in i den vanliga undervisningen igen, 
och följa denna. Huvudmålsättningen på sikt är att också dessa individer skakunna fungera som övriga elever. Ett 
hinder som beskrivs är när skolpersonal upplever att det finns för många elever som är i behov av kompensato-
risk undervisning i samma klass, och då kan det kännas hopplöst. 

Vidare bör det understrykas att det i skolornas pedagogiska bokslut inte finns en tydlig analys av elevhälsotea-
mets arbete eller lärarnas förmåga till kompensatoriska insatser och hur detta har bäring gentemot elevernas psy-
kosociala mående eller deras framgång i sina studier. 

Ale har elever med olika socioekonomisk bakgrund och därmed olika förutsättningar, vilket skapar olika villkor 
för hur skolorna och deras personal ska utforma verksamheterna. 

Lokaler som strukturellt begränsande variabel  

Flera skolor pekar ut lokaler som strukturellt villkor vilket negativt påverkar den pedagogiska lärmiljön och i 
förlängningen kvaliteten i verksamheten. Även om det är svårt att isolera ett direkt samband till elevernas studie-
resultat är enheternas analyser tydliga när det kommer till hur lokalernas beskaffenhet begränsar skolans möjlig-
het att utforma en bättre pedagogisk lärmiljö men även organisatoriska problem såsom schemaläggning och otill-
räcklig tillgång till specialsalar. Även fysisk arbetsmiljö i form av otillräcklig ventilation, dålig temperaturreglering 
och för små arbets- och uppehållsutrymmen identifieras som negativa påverkansfaktorer för elever och personal. 

Enheten för flerspråkighet 

Under läsåret 21/22 har verksamheten inom Enheten för flerspråkighets (EFF) omfattat cirka 700 elever och 
bedrivit modersmålsundervisning och studiehandledning på 27 olika språk. 

Språk och flerspråkighet är viktiga led i inkluderingsarbetet för att uppnå Unescos mål om hållbar utveckling, där 
ingen ska lämnas utanför. Under det gångna läsåret har EFF fortsatt verka för att samverkansmöten ska komma 
till stånd, nya samarbetsformer har utvecklats och goda exempel på detta har framkommit. Det finns fortsatta 
organisatoriska problem i integrationen mellan enhetens verksamhet på de lokala skolorna. Det är uppenbart att 
enhetens verksamhet och dess pedagoger inte är kända för skolorna och dess personal vilket renderar i problem 
runt praktiska frågor såsom tillgång till salar och nycklar men även kommunikativa problem mellan EFF och 
skolans pedagoger och mentorer. Det behövs ett starkare samarbete mellan EFF och skolorna för att skapa ett 
samordningsstöd. Inte minst är detta viktigt i arbetet runt inskolning och/eller introduktionsstöd av nya elever. 

I enhetens egen analys av läsårets verksamhet konstateras det att det finns ett antal utvecklingsområden som 
springer ur nedanstående problemformuleringar: 

1 A: Vi använder inte betygsskalan fullt ut. 

2 A: Vi tar inte tillvara på modersmålslärarnas/studiehandledarnas värdefulla erfarenheter, didaktiska kunskaper 
och kännedom om eleverna och använda dem för pedagogiskt utvecklingsarbete på själva skolan. 
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4 Uppföljning läsåret 2021/22 

4.1 Kunskap och utbildning 

4.1.1 Grundskola 

Normer och värden 

Uppföljning till och med VT-22 

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem 
komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang. 

Skolans mål är att varje elev 

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläg-
gande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, 

• respekterar andra människors egenvärde samt deras kroppsliga och personliga integritet, 

• tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering och kränkande behandling samt medverkar till 
att hjälpa andra människor, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 
också med deras bästa för ögonen, och 

• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 
Ur grundskolans läroplan Lgr22 

Under läsåret har en ny gemensam process och ett gemensamt verksamhetssystem implementerats gällande 
kränkningar och klagomål. Implementeringen har inneburit att frågorna aktualiserats och diskuterats på enhets- 
verksamhets- och sektornivå. Utbildningar och stödmaterial har skapats med fokus på de hälsofrämjande- och 
förebyggande arbetet. I och med den nya processen och ett medvetandegörande av vikten av anmälningar samt 
dess koppling till det systematiska kvalitetsarbetet har detta resulterat i fler anmälningar än tidigare men även 
flera åtgärder och ett intensifierat och mer anpassat hälsofrämjande- och förebyggande arbete. 

Diagrammen nedan visar antal kränkningsärenden höstterminen 2021 och vårterminen 2022 uppdelat på årskurs. 

 

Antal anmälningar om misstanke om kränkning, och avslutade ärenden, i Ales kommunala skolor höstterminen 2021, källa Ales 
verksamhetsstatistik 
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Antal anmälningar om misstanke om kränkning, uppdelade på anmälda ärenden och ärenden som bedömts som kränkning efter 
utredning, Ales kommunala skolor vårterminen 2022, källa Ales verksamhetsstatistik 

De kränkningsanmälningar som kommit in visar på att pojkar är mer aktiva än flickor i kränkningar, de flesta 
kränkningar är fysiska eller verbala men även hot om våld och psykosociala kränkningar förekommer ofta. Skol-
gården är den vanligaste platser för kränkningar tätt följt av entré, kapprum eller korridor. Alltså sker de flesta 
kränkningar på raster samt innan eller efter lektionstid. De flesta kränkningar sker i tidiga åldrar och sjunker sen 
desto äldre eleverna blir. I 84 procent av anmälningarna bedömdes händelsen vara kränkande. I 10 procent av 
anmälningarna bedömdes händelsen vara icke kränkande. I 32 ärenden är ännu ej bedömning gjord. De klagomål 
som kommit in gällande grundskola rör bland annat trygghet och studiero, tillsyn av barn och elever, bemötande, 
organisation/ledning och säkerhet. 

Inom grundskola finns även ett fåtal rena synpunktsärenden som inte krävt en utredning, samt tre av ärendena är 
samlingsärenden för ett större antal synpunkter på samma sak. Dessa är kopplade till beslut om fjärr- och di-
stansundervisning samt mathämtningen i samband med fjärr- och distansundervisning. 

Skolorna har analyserat de egna kränkningar som skett på sina enheter samt de klagomål som kommit in och 
skapat förebyggande och åtgärdande arbete i relation till detta. Exempel på detta är arbete kring diskriminerings-
grunderna, utveckling av mentorskapet, vuxenledda rastaktiviteter, omorganisation av resurser så att vuxna finns 
på plast där kräkningar sker, kamratdagar, fadderverksamhet, utbildning av personal, information till vårdnadsha-
vare och externa aktörer, implementering av ordnings-. och trivselregler, trygghetsvandringar, arbete med norm-
kritik samt arbete värdegrundsarbete och goda relationer. De skolor som beskriver sitt arbete som positivt lyfter 
vikten av att arbete med normer och värden ska genomsyra hela verksamheten och därmed även vara en del av 
den ordinarie undervisningen. 

Under läsåret har endast två anmälningar inkommit till Skolinspektionen/Barn- och elevombudet, gällande verk-
samheter med Ale kommun som huvudman.  Dessa två har anmälts till Barn- och elevombudet och därmed 
avseende kränkningar. Begärda yttranden har skickats in och i ett av ärendena avskrev Barn- och elevombudet 
ärendet. I skrivande stund handlägger Barn- och elevombudet det andra ärendet och ett beslut väntas inom kort. 

Elevenkäter 

I den gemensamma skolenkäten finns några frågor som handlar om normer och värden och likabehandling. 

För årskurs 1-3 handlar frågorna om grundläggande värden i skolan. 

• Vi pratar om hur vi ska vara mot varandra. 

• Vi retar inte varandra 

På dessa frågor svarar de flesta elever positivt, och ungefär samma sett över tid sen 2019 och på ungefär samma 
nivå som GR. 
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I årskurs 4-9 svarar eleverna på följande frågor 

• Tycker du att de vuxna i skolan har koll på vad som händer på rasterna? 

• Litar du på att de vuxna i skolan gör tillräckligt om någon elev blir illa behandlad? 

• Hur tycker du att eleverna bemöter varandra i skolan? 

• Hur tycker du att eleverna bemöter vuxna i skolan? 

• Känner du att du kan vara dig själv i skolan? 

• Känner du dig orättvist behandlad av någon lärare eller annan vuxen i skolan? 

• Tycker du att lärarna behandlar alla elever lika oavsett om de är flickor, pojkar eller har annan könsiden-
titet? 

En majoritet av eleverna svarar positivt på ovanstående frågor, men det är ändå en relativt stor andel av eleverna 
som svarar negativt. Generellt sett är svaren är mer positiva i årskurs 4-6 än i årskurs 7-9. 

Ale har också ytterligare ett antal tilläggsfrågor som rör diskrimineringsgrunderna och som eleverna i årskurs 4-9 
svarar på. 

• Tycker du att lärarna behandlar alla elever lika oavsett vilken religion man har? 

• Tycker du att lärarna behandlar alla elever lika oavsett om man är homo-, bi- eller heterosexuell? 

• Tycker du att lärarna behandlar alla elever lika oavsett en fysisk- eller psykisk funktionsnedsättning? 

• Tycker du att lärarna behandlar alla elever lika oavsett ursprung och kultur  

På dessa frågor svarar eleverna ja eller nej. Frågan om alla elever behandlas lika oavsett flicka, pojke eller annan 
könsidentitet är den som flest elever svarar nej på. I årskurs 8 är det 25 procent av de svarande eleverna som 
svarar nej, vilket motsvarar 87 elever. I årskurs 5 är det 13 procent vilket motsvarar 60 elever. I årskurs 5 är det 
ingen stor skillnad mellan flickors och pojkars svar, men i årskurs 8 är det fler pojkar som svarar negativt. 

Elevenkäterna används, tillsammans med det nya verktyget för anmälningar, i skolornas fortsatta arbete kring 
normer och värden.  

Utvecklingsområden 

Fortsatt hälsofrämjande- och förebyggande arbete gällande normer och värden kopplat till den aktuella enhetens 
utmaningar. 

Indikatorer Utfall totalt VT 2022 HT 2021 Jämförelse 2021 

 Antal kränkningsärenden 
453 317 317 

 Antal avslutade kränkningsä-
renden 

389 249 249 

 Antal kränkningsärenden som 
bedömts som kränkning 

384   

Kunskaper 

Uppföljning till och med VT-22 

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhälls-
medlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. 

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans 
verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna 
ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. 
Ur läroplan Lgr22 

På Ale kommuns skolor finns ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från varje enskild skolas förutsättningar. 
Ett omfattande utvecklingsarbete sker på organisation, grupp och individnivå. Varje elev ska få den utbildning 
och stöd de har rätt till varje dag i våra skolor. 

Det står klart att pandemin har påverkat och i viss mån präglat verksamheten under läsåret. Samtliga enheter 
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nämner pandemin och beskriver hur den påverkat verksamheten och i förlängningen dess resultat. Dels har det 
ställt stora krav på enheternas respektive organisationer då en omställning till distansundervisning under perioder 
varit nödvändig, främst på högstadieskolorna, men pandemin har även lett till en generellt högre elevfrånvaro. 
Elevfrånvaron har lett till mindre kontakt mellan elever och personal vilket bland annat har inneburit en sämre 
relationell kvalitet vilket lett till minskade möjligheter att följa upp elevers arbete, stötta och motivera dem. 

Sammanfattning årskurs 7-9 

Flera av enheterna pekar på problem som kan kopplas till den oregelbundna närvaron i skolmiljön och som i 
vissa fall tar sig uttryck i regelavvikande beteende, ordningsstörning samt kränkningar. Flera av enheterna ut-
trycker behovet av att arbeta med ordning och uppförande mer intensivt och försöka återskapa ett gott socialt 
klimat i skolmiljön. 

Trots dessa förutsättningar framgår det att enheterna lyckats bedriva en undervisning och ett samarbete med 
andra aktörer, fast på ett annat sätt. Förändringsviljan och lösningsfokus har varit stor i organisationen. Samtliga 
enheter tar fram framgångsfaktorer som de kommer fortsätta att arbeta med. Bland annat finns hela världen bara 
en knapptryckning bort, virtuella besök och filmer har använts i högre grad när besök och resor varit omöjliga. 
Möten och uppföljningar av mindre slag går utmärkt att bedrivas via videomöten, dessa kan då vara mer regel-
bundna och gynnar elevernas undervisning. Samarbetet lärare emellan och med andra enheter har ökat då det går 
snabbare att koppla upp sig än att förflyttas sig till varandra. 

Ett konkret område som varit svårt att bedriva med bibehållen kvalitet under läsåret har varit PRAO. Det har 
funnits en strävan att hålla en hög kvalitet trots svårigheterna att genomföra PRAO på plats och formerna har 
fått anpassats och skett digitalt och alternativt. 

Även om flera av enheterna pekar ut pandemin som en direkt orsak till större svårigheter finns ingen specifik 
beskrivning eller analys över hur frånvaron kopplat till pandemin har påverkat pedagogernas möjlighet att kom-
pensera för skilda förutsättningar. Det går inte heller att skönja att ett sådant, eventuellt samband när man stude-
rar behörighetsgraden som varit relativt konstant över de senaste fem åren. 

Tillfällig personalfrånvaro samt svårigheter att ställa om till effektiva arbetsformer för fjärrundervisning kan även 
ha påverkat undervisningskvaliteten men det framgår inte tydligt i enheternas respektive bokslut och kan inte 
heller skönjas i de generella studieresultaten. 

Sammanfattningsvis uttrycker enheterna att det har varit en prövande tid för både elever och personal men att 
anpassningar och viljan att hitta lösningar varit god. Det uttrycks dock en relativt unison åsikt om att närunder-
visning är att föredra framför fjärr- och distansundervisning. 

Årskurs 9 

Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 i Ales kommunala skolor är oförändrat (223,3) jämfört med föregå-
ende läsår. Dock har skillnaderna mellan flickor och pojkar ökat, då flickornas meritvärde ökat medan pojkarnas 
har sjunkit. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har minskat med cirka två procentenheter 
jämfört med föregående läsår. Minskningen är ungefär lika stor för flickor och pojkar. 

Andelen elever som är behöriga till de nationella yrkesprogrammen har ökat något jämfört med föregående läsår 
och är idag 86,7 procent. Dock har skillnaderna mellan flickor och pojkar ökat vilket främst är en effekt av flick-
ornas påtagliga ökning, cirka sex procentenheter. De flesta elever som är behöriga till yrkesprogram är också 
behöriga till högskoleförberedande program, men det bör understrykas att 13,3 procent av Ale kommuns elever i 
årskurs 9 lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet, vilket motsvarar 54 elever. Av dessa hade över 70 pro-
cent mer än 20 procent frånvaro vårterminen 2022. 
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Andel elever i årskurs 9 som nått kunskapskraven i alla ämnen, har gymnasiebehörighet, samt genomsnittligt meritvärde, i Ales 
skolor, vårterminen 2022 med jämförelser 2016-2021. Källa Ales verksamhetsstatistik 

Sammantaget kan det konstateras att bland Ales elever i årskurs 9 finns det en större andel flickor som blir behö-
riga till de nationella yrkesprogrammen. Det kan dock inte sägas vara en positiv förflyttning när det gäller den 
generella kunskapsutvecklingen uttryckt i genomsnittligt meritvärde eller andelen elever som blir godkända i 
samtliga ämnen. Detta bekräftas vid studier av de tre högstadieskolornas betygsfördelning i årskurs 9. Trots att 
det finns variationer mellan olika ämnen kan det konstateras att det inte har skett en förflyttning där fler elever 
når en större andel av de högre betygsstegen. På aggregerad nivå kan det konstateras det skett en förflyttning i 
betygsfördelningen. Även om andelen A och B minskar så ökar andelen D och C vilket i kombination med färre 
E-betyg kan indikera på en viss förbättring. Andelen F är i princip oförändrade jämfört med föregående läsår. De 
ämnen som uppvisar störst andel underkända betyg är idrott och hälsa, tyska och matematik (alla över 10 pro-
cent). Matematiken som är ett behörighetsgivande ämne är givetvis mest avgörande i detta sammanhang. 

Det ämne vars betygsfördelning avviker mest från en normalfördelning är modersmål där 48 procent av eleverna 
har A som slutbetyg och där ingen elev blir underkänd. 

Vid jämförelse av årets resultat i de nationella proven kan det konstateras att det inte förekommer några generella 
sänkningar av slutbetyg i jämförelse med NP-resultat. Däremot är slutbetygen generellt högre i matematik och 
svenska jämfört med resultaten i respektive ämnes nationella prov. Slutbetyg i engelska stämmer väl överens med 
resultaten i de nationella proven. 

 

Antal elever i årskurs 9 som har högre, lika, respektive lägre betygsresultat än NP, i Ales skolor, vårterminen 2022  
(Staplarna till vänster avser elever som inte deltagit i NP) 
Källa Ales verksamhetsstatistik 
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Kort sagt har Ales elever i årskurs 9 inte uppnått en högre måluppfyllelse men fler når de nödvändiga kraven för 
blir behöriga till de nationella yrkesprogrammen. 

Bland läsårets elever i årskurs 9 är det fortfarande drygt 13 procent som saknar behörighet till gymnasiet vilket 
ligger i linje med de tidigare tre läsårens resultat. Det är 54 elever som ej når behörighet till de nationella yrkes-
programmen de senaste tre åren. Diagrammet nedan visar andel elever betygsutveckling 2016-2022 i jämförelse 
med riket. Det har uppstått en differens mellan Skolverkets statistik och Ales verksamhetsstatistik avseende andel 
elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Det är i dagsläget oklart vad detta beror på, men utredning 
kring detta pågår.  

 

 

Andel elever i årskurs 9 som nått kunskapskraven i alla ämnen, har gymnasiebehörighet, samt genomsnittligt meritvärde, i Ales 
skolor, jämfört med riket 2016-2022.  
Källa: Skolverket (Det finns en differens mellan Skolverkets officiella statistik och Ales verksamhetsstatik avseende andel elever som 
uppnått kunskapskraven i alla ämnen, utredning kring detta pågår) 

Ett mått för att se om utbildningen i Ale lyckas med att skapa lika möjligheter till framgångsrikt lärande är att 
minska betygsskillnaden mellan elevgrupper med olika bakgrund. Föräldrars utbildningsnivå spelar stor roll för 
elevernas betygsresultat. Problematiken med bristande likvärdighet är ett nationellt problem och de insatser som 
görs är mycket långsiktiga vilket innebär att det tar tid innan resultat syns.  

I Ale har skillnaden mellan grupper tidigare varit mindre än i riket. Ale har under de senaste åren haft stort fokus 
på att förbättra likvärdigheten i både förskola och skola, men skillnaden mellan grupper avseende föräldrars ut-
bildningsnivå ökade under några år även i Ale. Efter läsåret 2021/22 syns dock en förändring och skillnaderna 
mellan grupper har minskat igen. Av elever som har föräldrar med högst gymnasieutbildning är 81 procent behö-
riga till gymnasiet jämfört med 77 procent föregående år, i riket som helhet är 75 procent i den gruppen behö-
riga. Elever som har föräldrar med högskoleutbildning har 92 procent gymnasiebehörighet, det är ungefär samma 
nivå som i riket och har också varit på ungefär samma nivå över tid. Även avseende andel som nått kunskapskra-
ven i alla ämnen har skillnaden minskat med nästan tre procentenheter och även skillnaden i meritvärde har 
minskat i år.  

Diagrammet nedan visar betygsresultat för årskurs 9 2016-2022 i Ale jämfört med riket, uppdelat på om föräld-
rarna har gymnasial eller eftergymnasial utbildning. 
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Andel elever i Ales kommunala skolor jämfört med riket som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet efter årskurs 9, uppdelat 
efter föräldrars utbildningsnivå, källa: Skolverket och SCB 
Definitioner 
Beräkningen görs på den föräldern med högst utbildningsnivå 
Till låg utbildningsnivå tillhör grundskoleutbildning och gymnasieutbildning samt okänd utbildningsnivå 
Till hög utbildning tillhör eftergymnasial utbildning med minst 2 år 

I år syns också en minskad skillnad mellan elever med svensk och utländsk bakgrund. Elever med utländsk bak-
grund födda i Sverige har högre meritvärde och gymnasiebehörighet än gruppen med svensk bakgrund. De ele-
ver som har utländsk bakgrund och är födda utomlands har väsentligt högre meritvärde än tidigare och 82 pro-
cent av dessa är behöriga till gymnasiet. Detta är dock en lite grupp och svårt att dra några statistiska slutsatser 
av.  

 

Årskurs 8 

Vid en närmare studie av de aggregerade resultaten i årskurs 8 kan det konstateras att läsåret 21/22 har inneburit 
en generell försämring av resultaten jämfört med föregående läsår. Det genomsnittliga meritvärdet har sjunkit 
med 10 meritpoäng vilket framför allt beror på flickornas försämring (över 20 meritpoäng). Mönstret är lite olika 
på de tre skolenheterna men över lag kan försämringen bland gruppen flickor sägas vara orsaken till minskning 
av meritvärdet. Noterbart är dock att denna årskurs har ökat sina resultat i relation till sin egen åldersgrupp. Re-
sultatet är således lägre jämfört med tidigare årskursgrupper men en positiv resultatförflyttning syns jämfört med 
gruppens resultat i årskurs 7. 

Ett liknande mönster kan skönjas när det gäller behörighetsgrad som sjunkit med tre procentenheter och är en 
effekt av att flickornas resultat försämrats även om pojkarnas marginellt förbättrats. På samma sätt som med 
meritvärdet skiljer sig de tre skolenheterna något åt när det gäller de olika könsgruppernas prestationer. 

Samma mönster återfinns när det gäller måluppfyllelse och även här finns det vissa skillnader mellan enheterna. 
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Andel elever i årskurs 8 som nått kunskapskraven i alla ämnen, har gymnasiebehörighet, samt genomsnittligt meritvärde, i Ales 
skolor, vårterminen 2022 med jämförelser 2016-2021. Källa Ales verksamhetsstatistik 

 

Det samma gäller när det kommer till betygsfördelning. En högre andel underkända betyg och en lägre andel 
godkända betyg bekräftar bilden. 18 procent av elever har ett underkänt betyg i matematik vilket ger en lägre 
behörighetsgrad. Det förekommer också en stor andel F i NO-ämnen, spanska och idrott & hälsa. 

Det finns således ett tydligt mönster på den aggregerade nivån där det kan konstateras att årets elever i årskurs 8 
presterat betydligt sämre än tidigare års åttor. Flickornas fallande resultat är den huvudsakliga orsaken till den 
negativa resultatförflyttning och detta är något som måste undersökas vidare. 

Årskurs 7 

Sett till meritvärde har det på genomsnittet ökat med 16 poäng där pojkarnas ökning var med 19 poäng och 12 
poäng för flickorna. Pojkarna uppvisar nu det högsta meritvärdet (200,6 poäng) sedan 2016. Flickorna har häm-
tat in en del av det tapp som var under läsåret 20/21 men har en bit kvar upp till sina bästa prestationer. 

Ett liknande mönster återfinns i måluppfyllelse som nu är 70 procent (9 procentenheters ökning från förra läså-
ret). Pojkarna uppvisar sina högsta resultat sedan 2016 medan flickorna har hämtat upp en del av förra årets tapp. 

Behörighetsgraden bekräftar det övergripande mönstret och är i år det högsta hösta andelen med behörighet 
under de senaste sju åren, 82,3 procent. Pojkarnas resultat är långt över det som presterats föregående läsår me-
dan flickorna har tagit igen delar av det tapp som uppkom föregående läsår. 
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Andel elever i årskurs 7 som nått kunskapskraven i alla ämnen, har gymnasiebehörighet, samt genomsnittligt meritvärde, i Ales 
skolor, vårterminen 2022 med jämförelser 2016-2021. Källa Ales verksamhetsstatistik 

Sett till ämnesbetyg kan det konstateras att andelen av de tre högsta betygsstegen (A, B & C) ökar och de två 
lägre av de godkända betygen (D & E) minskar. Andelen underkända betyg minskar även med hela 4,5 procen-
tenheter vilket bekräftar att eleverna i årskurs 7 inte bara går från F till E utan att de når högre betyg överlag. 
Betygsfördelningen är relativt normal och det är en större andel flickor som når de högsta betygsstegen men att 
fler pojkar når högre betyg än E. När det gäller de underkända betygen är det engelska, matematik och vissa NO-
ämnen som har mer än 10 procent underkända betyg. 

På en aggregerad nivå är det tydligt att årets sjuor generellt presterar bättre än på många år och att det framför 
allt är pojkarna som förbättrat sina resultat. Även flickorna presterar bättre jämfört med förra årets sjuor. Det är 
dock, i vissa avseenden, en bit kvar upp till de prestationsnivåer som var åren 2017-2019. 

Årskurs 6 

I årskurs 6 har drygt 78 procent av eleverna uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Det är en liten ökning jämfört 
med föregående läsår. Sett över en längre tidsperiod har andelen som nått kunskapskraven i alla ämnen minskat 
medan det genomsnittliga meritvärdet har ökat. Skillnaden mellan flickor och pojkar avseende andel som når 
kunskapskraven i alla ämnen har varit ganska konstant de senaste tre åren, cirka en procentenhets skillnad till 
flickornas fördel, medan flickorna har betydligt högre meritvärde än pojkarna, en skillnad som också har ökat de 
senaste åren. Inför årskurs 7 är det 40 elever som inte klarat kunskapskraven i alla ämnen.  Av dessa saknar drygt 
häften godkänt betyg i svenska, engelska eller matematik. 42 procent, vilket motsvarar 17 elever hade över 20 
procents frånvaro vårterminen 2022. 

Betygsfördelningen beräknat på alla ämnen har varit relativt konstant över tid, det senaste läsåret var andelen A 
cirka 10 procent och andelen F cirka 4 procent. Jämfört med föregående läsår har andelen A minskat något och 
andelen F ökat något. Diagrammet nedan visar betygsutvecklingen för alla ämnen i årskurs 6 2019-2022. 
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Betygsfördelning av betygssteg i årskurs 6, alla ämnen, vårterminen 2022. Källa Ales verksamhetsstatistik 

De ämnen med flest höga betyg är engelska med 28 procent A och nästan 25 procent B. Detta är en stor ökning 
jämfört med föregående läsår, även andelen F har minskat med cirka fyra procentenheter och är nu fem procent. 
I svenska och matematik ser betygsfördelningen annorlunda ut, cirka 7-8 procent har F i båda ämnena. I mate-
matik syns en minskning av andelen F de senaste de två åren, medan andelen har minskat något. I svenska har 
andelen A minskat och andelen F i svenska har ökat sedan föregående läsår. I svenska som andraspråk har 31 
procent av eleverna F, vilket innebär 12 elever. 

Mellanskolvariationen är ganska stor. Det skiljer nästan 35 meritpoäng mellan de skolor som har högst och lägst 
meritpoäng, och avseende andel elever som nått kunskapskraven i alla ämnen är skillnaden nästan 15 procenten-
heter. Variationen mellan skolorna är inte konstant över tid. Det finns några skolor som har gjort en stor resul-
tatförbättring jämfört med tidigare läsår, vilket innebär att skillnaden mellan skolorna har minskat. Inom skolorna 
syns en stor resultatvariation mellan de olika klasserna. Det är svårt att få en tydlig bild av vad variationen beror 
på, Klassammansättningen avseende elevernas socioekonomiska bakgrund är balanserad. En anledning till resul-
tatskillnad mellan klasser kan vara att det finns en tendens att placera alla elever som går i särskild undervisnings-
grupp i en klass. I de klasser som har en fördelning med en större andel pojkar syns heller inget tydligt samband 
med klassens resultat. Skillnaden mellan flickor och pojkar avseende andel som nått kunskapskraven i alla ämnen 
är ganska liten, däremot har flickorna generellt högre betyg än pojkarna och denna skillnad har ökat jämfört med 
de två tidigare läsåren. 

Diagrammet nedan visar andel elever i årskurs 6 som nått kunskapskraven i alla ämnen 2016-2022. 
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Andel elever i årskurs 6 som nått kunskapskraven i alla ämnen, i Ales skolor, vårterminen 2022 med jämförelser 2016-2021. 
Källa Ales verksamhetsstatistik 

Eleverna i årskurs 6 har gjort nationella ämnesprov i svenska, engelska och matematik. Cirka 5-8 procent av ele-
verna beroende på ämne har inte genomfört alla delprov och får därmed inget samlat provbetyg i ämnet. 

Flest betyg A och B har eleverna i engelska, medan betygen i både matematik och svenska har en större andel C, 
D och E. Betygen stämmer ganska väl överens med terminsbetygen. Flertalet elever har fått samma terminsbetyg 
som betyg i NP. 

 

 

Betygsfördelning av betygssteg i årskurs 6, svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska, vårterminen 2022. Källa 
Ales verksamhetsstatistik 
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Antal elever i årskurs 6 som har högre, lika, respektive lägre betygsresultat än NP, i Ales skolor, vårterminen 2022,  
(Staplarna till vänster avser elever som inte deltagit i NP) 
Källa Ales verksamhetsstatistik 

Årskurs 4-5 

Efter årskurs 5 har flertalet elever, enligt statistik från Unikum, godkänt i de flesta ämnen. Andel godkända är i 
spannet 89-99 procent. De ämnen som har lägre andel godkända är matematik med 86 procent godkända och 
engelska 89 procent godkända, vilket innebär att 53 respektive 44 elever inte har godkänt. Även i svenska som 
svenska som andra språk har en lägre andel godkänt, 71 procent, vilket motsvarar 19 elever.  

I årskurs 4 syns samma mönster som årskurs 5, men andelen godkända är generellt något högre. I matematik har 
89 procent godkänt, vilket innebär att 43 elever inte är godkända, i engelska och svenska är 93-94 procent god-
kända och 20-25 elever har inte godkänt. I svenska som andraspråk har 63 procent godkänt vilket innebär att 15 
elever inte har fått godkänt. 

Årskurs 1-3 

I årskurs 3 genomför eleverna nationella prov i svenska och matematik. Under pandemiperioden har inte de 
nationella proven genomförts och det saknas därför uppgifter från åren 2020 och 2021. När proven genomför-
des 2019 var andel godkända i matematik på samma nivå som nu, medan andel godkända i svenska har minskat 
med sex procentenheter. 

Cirka fyra procent av eleverna har inte genomfört alla delprov och därmed inte fått något samlat provresultat. 
Det innebär att 16 elever i matematik och 18 elever i svenska inte har fått något samlat provresultat. Det är en 
hög andel elever som inte klarat alla delprov. I matematik är det 143 elever som inte klarat alla delprov och i 
svenska inklusive svenska som andra språk är det 117 elever som inte klarat alla delprov.  

 

Andel elever i årskurs 3 som nått kunskapskraven i nationella prov i matematik och svenska, i Ales skolor, vårterminen 2022. 
Källa Ales verksamhetsstatistik 
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I övriga ämnen visar statistiken i Unikum att de flesta elever har klarat kunskapskraven. Men de är ändå i antal 
alltför många elever som inte har med sig tillräckliga kunskaper inför årskurs 4. 

Även i årskurs 2 är det många elever som inte klarar kunskapskraven i matematik och svenska, svenska som and-
raspråk. I engelska är däremot nästan samtliga godkända.   

91 procent av eleverna har klarat kunskapskraven i matematik och svenska. Det innebär att det är 32 elever som 
inte klarat matematik och 28 elever svenska. I svenska som andra språk har 65 procent klarat kunskapskraven 
vilket innebär att det är 19 elever som inte klarat godkänt. I övriga ämnen har 96-98 procent klarat godkänt. Här 
är statistik helt komplett. 

Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser 

Sedan den 1 juli 2019 gäller bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser. Syftet med en garanti 
för tidiga stödinsatser är att uppmärksamma elever som är i behov av stöd i sitt lärande, och att stödinsatser i 
svenska, svenska som andraspråk och matematik ska sättas in tidigt och utformas efter varje elevs behov. Målet 
är att fler elever ska nå en fullständig grundskoleutbildning. För att uppfylla garantin har Skolverkets tagit fram 
obligatoriska kartläggnings- och bedömningsstöd. Elevers kunskapsutveckling ska följas och främjas systematiskt 
i förskoleklass och lågstadiet. Som stöd för en likvärdig bedömning ska nationella material användas. Det är obli-
gatoriskt att genomföra: 

• kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken på höstterminen i förskoleklass 

• bedömningsstöd på höst- och vårtermin i årskurs 1 

• nationella prov på vårterminen i årskurs 3 

Om läraren, genom de obligatoriska materialen, observerar indikation på att en elev behöver stöd i sitt lärande, 
görs en särskild bedömning av elevens kunskaps-utveckling i samråd med specialpedagogisk kompetens. 

Alla skolor i Ale har genomfört kartläggning och använt bedömningsstödet. Specialpedagoger i utvecklingstea-
met har gjort en genomgång och analys av skolornas arbete och föreslagit utvecklingsinsatser. Det har gjorts fler 
särskilda bedömningar i svenska än i matematik, vilket förmodligen beror på att det görs fler kartläggningar i 
svenska. Det är dock fortfarande lite oklart vad en särskild bedömning är. Kunskapande diskussioner på speciA-
len under året har inte gett önskad effekt rörande särskild bedömning och insatser behövs på berörda skolor 
kring arbetet med särskilda bedömningar. Fortsatta gemensamma samtal och lärande behövs för att skapa sam-
syn och likvärdighet kring läsa-skriva-räkna-garantin. 

Särskilda bedömningar per enhet Förskoleklass  Åk 1   Åk 3   

 Sv/Sv2 Ma Båda Sv/Sv2 Ma Båda Sv/Sv2 Ma Båda 

Himlaskolan 8 0 0 0 0 2 9 8 5 

Garnvindeskolan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bohusskolan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kronaskolan 12 0 0 20 11 0 12 5 0 

Nödingeskolan 3 0 16 13 9 19 7 3 6 

Surteskolan 0 0 0 8 0 0 0 0 0 

Nolskolan 0 0 0 2 2 2 5 5 5 

Tabellen visar hur elever på varje skola som har särskilda bedömningar läsåret 2021/22. Källa Ales verksamhetsstatistik 

I utvecklingsteamets analys framgår att en stor del av det som skolorna listar som stödinsatser egentligen handlar 
om ledning och stimulans. Uppföljning av insatserna behöver få större fokus framöver så även dialogen med 
förskolan om vilka områden eleverna kan utmanas i redan i förskolan som stärker förmåga och resultat i de tidiga 
skolåren. 

Sammanfattning årskurs 1-6 

I Ale finns förutom en ganska stor mellanskolvariation också en stor inomskolsvariation, undervisningens kvali-
tet är inte likvärdig inom varje skolenhet och det finns skillnader beroende på vilken klass och lärare eleven har. 
Det finns mycket forskning som visar att frånvaro har en stor påverkan på elevernas kunskapsresultat, något som 
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också syns tydligt i Ale. För elever som har stor frånvaro i lägre åldrar syns ofta samma mönster när de blir äldre. 
Av de 40 elever i årskurs 6 som inte når kunskapskraven i alla ämnen har 17 elever mer än 20 procents frånvaro 
vårterminen 2022. I alla årskurser 1-6 är det många elever som inte klarar kunskapskraven i svenska och matema-
tik. De tidiga kartläggningarna och bedömningsstödet hjälper skolorna att tidigt identifiera elever och sätta in 
stöd för de elever som har behov, men ett fortsatt utvecklingsarbete med hjälp av utvecklingsteamet behövs. 

 

Studiehandledning 

Enheten för flerspråkighet har varit på olika skolenheter och spridit kunskaper kring vad studiehandledning är, 
vad den innebär i praktiken och hur man jobbar för att få till en god studiehandledning. Detta har gett ökad kän-
nedom om studiehandlednings form och arbetssätt bland lärare ute på skolor. Ett aktivt arbete för att sätta in 
flexibla insatser i studiehandledning har gett trygg och positiv start för nyanlända vid inskolningen. Det behöver 
generellt skapas bättre förutsättningar för ett ökat samarbete mellan studiehandledarpersonal och lärare samt 
elevhälsan på skolan för att ytterligare höja kvaliteten i studiehandledningen vilket i sin tur gynnar elevens studie-
resultat. 

Utvecklingsområden: 

Utveckla bedömarkompetensen både inom skolorna och mellan skolorna. Öka kvaliteten på bedömningar i 
samtliga ämnen och samtliga årskurser. 

Tydligt fokus på elevernas inflytande och påverkan över sin utbildning i vardagen. 

Elevernas ansvar och inflytande 

Uppföljning till och med VT-22 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över 
utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i 
frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska 
alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. 

Skolans mål är att varje elev 

• genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en 
god arbetsmiljö, 

• visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmil-
jön på skolan, 

• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och 

• har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former. 
Ur grundskolans läroplan Lgr22 

Vidare beskrivs via Skolverket att forskning visar att eleverna känner ökad glädje och tillfredsställelse i skolan när 
de görs delaktiga i undervisningen. Att arbeta med elevdelaktighet har även visats ha betydelse för relationer 
elever emellan och för relationen mellan lärare och elev. Att bygga och vårda dessa relationer är centralt för att 
främja studiero. 

Skolorna beskriver på olika sätt hur eleverna har möjlighet till inflytande. Den formella och representativa delak-
tigheten i verksamheten i form av klassråd och elevråd fungerar på skolorna. Hur eleverna upplever sin möjlighet 
till inflytande över sitt eget lärande kan den gemensamma skolenkäten inom GR ge en viss information om. Ge-
nerellt upplever eleverna, enligt enkätsvaren, mindre delaktighet och inflytande ju äldre de blir. Denna tendens är 
samma över tid i både Ale och GR-regionen som helhet. 

Inom området delaktighet och inflytande svarar eleverna i årskurs 1-3 på följande frågor. 

• Lärarna lyssnar på mig  

• Jag kan påverka vad vi gör i skolan  

• Jag kan påverka hur vi arbetar i skolan 
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Årskurs 4-9 svarar på följande frågor 

• Hur mycket tycker du att ni elever får vara med och påverka hur ni ska arbeta på lektionerna? 

• Hur mycket tycker du att de vuxna i skolan lyssnar på förslag från eleverna till exempel från klassråd el-
ler elevråd? 

Frågorna ovan för årskurs 4-9 korrelerar inte helt med elevernas möjlighet till inflytande över sitt eget lärande, 
men frågor om stimulans, bemötande av lärarna och om skolarbetet kan också ge ledtråd om elevernas upple-
velse om inflytande. Även området stimulans tenderar att sjunka ju äldre eleverna blir, så även inom GR. 

På frågan: Hur ofta får lärarna dig att bli intresserad av skolarbetet? är det 41 procent i årskurs 8 som svarar ofta 
eller alltid, 44 procent svarar ibland. I årskurs 5 är det 43 procent. 

På frågan: Tycker du att lärarna varierar lektionerna så att ni får arbeta på olika sätt? svarar 35 procent i årskurs 8 
helt och hållet och till stor del, 40 procent svarar till viss del. I årskurs 5 svarar 69 procent ofta eller alltid. 

På frågan: Tycker du att du får veta hur det går för dig i skolarbetet? svarar 56 procent positivt, till stor del och 
helt och hållet. 32 procent till viss del, och 7 procent inte alls. I årskurs 5 svarar 79 procent ofta eller alltid. 

Den regiongemensamma enkäten görs i alla årskurser i Ale, anledningen till detta är att enkäten ska kunna vara 
en relevant del av skolornas kvalitetsarbete då det finns möjlighet att följa samma elevgrupp genom flera årskur-
ser. Här finns också stor möjlighet att använda enkäten för att öka elevernas delaktighet och inflytande. Med ett 
genomtänkt för- och efterarbete tillsammans med eleverna kan detta bidra till att öka elevinflytandet. Det är dock 
mycket varierande hur enkäten används på skolorna, och det är långt ifrån i alla klasser och skolor som eleverna 
släpps in i analysen av enkäten. För läsåret 21-22 kan detta delvis förklaras med att enkätresultaten kom sent på 
terminen, men även sett över en längre tidsperiod är bilden densamma. 

Flera skolor beskriver att eleverna kan ha inflytande över undervisningen genom att diskutera och vara med och 
välja olika arbetssätt och arbetsformer, och lärarna försöker också ta tillvara elevernas intressen. Elever får vara 
med och utvärdera och önska teman och arbetsupplägg. Detta är exempel som ökar elevernas motivation, men 
det finns också exempel på skolor som har identifierat att det finns många elever som upplever undervisningen 
som enformig, läromedelsstyrd och tråkig. Flera skolor beskriver delaktighet och inflytande som ett prioriterat 
utvecklingsområde. 

Skola och hem 

Uppföljning till och med VT-22 

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns 
och ungdomars utveckling och lärande. 

Alla som arbetar i skolan ska 

• samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet. 

Läraren ska 

• samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och 

• hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens integritet. 

Ur grundskolans läroplan Lgr22 

Skolorna beskriver kontakten med hemmen som god. Kontakten med vårdnadshavare sker främst via lärportalen 
Unikum, föräldramöten, föräldraråd och utvecklingssamtal. Pandemin har inneburit mer digitala kontakter, vilket 
har upplevts som positivt av många vårdnadshavare. 

Under läsåret har en ny gemensam process och ett gemensamt verksamhetssystem implementerats gällande 
kränkningar och klagomål. se kapitel 3.1.1.1 
Hittills har ett fåtal rena synpunktsärenden som inte krävt någon utredning kommit in, tre av ärendena är sam-
lingsärenden för ett större antal synpunkter på samma sak. Dessa är kopplade till beslut om fjärr- och distansun-
dervisning samt mathämtningen i samband med fjärr- och distansundervisning. 
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Indikatorer Utfall totalt VT 2022 

 Klagomål 
16 

Övergång och samverkan 

Uppföljning till och med VT-22 

Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med varandra och förskolan för att stödja elever-
nas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kun-
skaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas 
utveckling och lärande. Skolan ska även samverka med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det ska även finnas 
samarbetsformer som syftar till att förbereda eleverna och deras vårdnadshavare inför övergångar. 
Ur grundskolans läroplan Lgr22 

Under föregående läsår implementerades en ny rutin för övergångar mellan skolor och skolformer som trätt i 
kraft innevarande läsår. Detta har medfört att ett tydligare fokus på övergångar har varit gällande under året och 
flera skolspår har visat på ett förbättrat resultat. Elevernas behov har tidigare i kunnat falla mellan stolarna i 
övergångarna och detta har förbättrats i och med den nya rutinen men flera skolor beskriver att ett gemensamt 
arbete kring elevhälsa är av vikt och då specifikt arbetet med problematisk skolfrånvaro, ledning och stimulans, 
extra anpassningar och särskilt stöd. Detta syns specifikt i övergången mellan stadier. 

Övergångsarbetet har även lett till förändringar i organisationen av klassammansättningar, organisation av under-
visning och samarbeten mellan enheter. Som exempel kan nämnas skolorna i Skepplanda som beskriver ett ökat 
och mer strukturerat övergångsarbete för läsåret där de med hjälp av bland annat kollegialt lärande och gemen-
samt elevhälsoarbete bygger en röd tråd under hela grundskoletiden. De enheter som beskriver att elevhälsotea-
met samt den specialpedagogiska kompetensen är en del av övergångarna beskriver det som mycket framgångs-
rikt medan de som inte arbetat så ser att detta är nästa steg samt att roller och ansvar i övergångarna behöver 
tydliggöras på dessa enheter. Flera goda exempel på ett fungerande övergångsarbete finns, men det är fortfarande 
mycket kvar att göra för att rutinen ska fungera bra genom elevens hela skolgång. Variationen är stor mellan 
skolorna i arbetet både vad gäller överlämning till en ny skola och mottagande från en annan skola. 

Det framkommer också att övergångar inom samma enhet inte heller fungerar tillräckligt bra. Detta kan till ex-
empel vara från förskoleklass till årskurs 1 och fritidshem, men också mellan årskurs 3 och årskurs 4. Det som 
ofta saknas är återkoppling efter att eleverna har börjat på ny enhet eller skolform. Den avlämnande förskolan 
eller skolan behöver få återkoppling om hur det går för eleverna och om de har fått med sig rätt förmågor och 
kunskaper. Den mottagande skolan behöver ge återkoppling och föra samtal kring vad de förväntar sig att ele-
verna har med sig in från tidigare skolgång. Förväntningar och kravbilder ofta går i sär, till exempel har högstadi-
eskolorna ofta en annan kravbild än avlämnande skola för årskurs 6, för eleverna medför detta ofta att betygen 
sänks mellan årskurs 6 och årskurs 7 vilket inte gynnar elevens tilltro till sin egen förmåga. Återkopplingen och 
ett pågående samtal ökar förståelsen för varandras uppdrag och bättre insyn i varandras skolformer och verk-
samheter, vilket förbättrar elevens möjlighet att få en skolgång som hänger ihop hela vägen. 

Samverkan sker med externa aktörer som socialtjänst då främst gällande problematisk skolfrånvaro men även 
med andra aktörer som VGR samt räddningstjänst och polis. Samverkan med socialtjänst och VGR beskrivs som 
i vissa delar utmanande. 

Utvecklingsområden 

Inför kommande läsår behöver sektorn säkerställa att samtliga skolspår i kommunen arbetar fullt ut efter över-
gångsrutinerna. 

Fortsatt implementera och utvärdera den sektorgemensamma rutinen för övergångar mellan förskola, skola och 
andra skolformer. 

Fortsatt arbete med att organisera så att elevhälsan är en naturlig del av hela enhetens arbete. 

Ökat samarbete och kollegialt lärande mellan stadier och skolor samt med externa aktörer. 
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Skolan och omvärlden 

Uppföljning till och med VT-22 

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter 
att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en 
samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. 

Skolans mål är att varje elev 

• kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden, 

• har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och 

• har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder. 
Ur grundskolans läroplan Lgr22 

Det är nu fler enheter som har tagit fram enhetsvisa planer för studie och yrkesvägledning. Fortfarande kvarstår 
några skolor och även arbetet att alla enheter implementerat planerna fullt ut. På grund av rådande pandemi har 
vissa mål från föregående år fått lägre prioritet, bland annat detta. 

Studie och yrkesvägledarna bistår med aktivt stöd till F-6 skolornas arbete med att arbeta fram plan för vägled-
ning, hela skolans ansvar 

Under året har ett ökat samarbete med kulturenheten påbörjats. Bland annat genom att planera olika projekt där 
musiklärarna på kulturskolan samverkar med enheterna. 

Sektorn har varit aktiv i framtagandet av Ale kommuns program för barnkultur. Vidare har planering påbörjats 
för ett samarbete gällande lågstadiets elever och kulturskolans lärare som en del i att förbereda möjlighet att se-
nare delta i kulturskolans undervisning. 

Utvecklingsområde 

Enheterna ska utveckla sitt arbete med att ta tillvara alla möjligheter för att involvera utomstående aktörer som 
en del i elevernas lärande. 

Möjliggöra ökat samarbete med kulturenheten inom områdena kultur och musik. 

Bedömning och betyg 

Uppföljning till och med VT-22 

Betyget uttrycker i vilken utsträckning den enskilda eleven har uppfyllt de nationella betygskriterier som finns för respektive ämne. 
Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika betygskriterier för olika betygssteg. 

Skolans mål är att varje elev 

• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och 

• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestat-
ionerna och förutsättningarna. 

Under läsåret har arbete skett på verksamhet och enhetsnivå för att implementera och förbereda organisationen 
för vår nya Läroplan Lgr 22, samt uppdaterade och förändrade kursplaner. En förändring kommer också att ske 
för betygssättande lärare. Samtliga förändringar träder i kraft i samband med terminsstart 2022. 

Bedömning och betyg finns som ett prioriterat områden för samtliga verksamheter, dock har endast nätverksträf-
far skett för ämnet svenska som andra språk. På grund av pandemin har inte samordning mellan arbetslag och 
nätverkande mellan skolor kunnat ske i annan form än digitala möten. Detta område kommer ligga kvar som 
prioriterat område även kommande läsår 

Se mer kapitlet kunskaper 
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Trygghet och studiero 

Uppföljning till och med VT-22 

Eleverna känner sig trygga och trivs till stor del i våra skolor. Inomskolsvariationer kan dock förekomma. Det 
som urskiljer sig är att det finns skillnader i upplevd trygghet gällande kön som kan härledas till ett normkritiskt 
arbete. Detta är synligt framför allt på högstadiet och arbete kring detta har genomförts på de aktuella enheterna. 

Elever känner sig främst otrygga på raster vilket även kommer fram i de kränkningsanmälningar som utretts. 
Otryggheten på raster har arbetats med genom till exempel trygghetsvandringar, kamratdagar, gemensamma 
kulturaktiviteter och vuxenledda rastaktiviteter. Normkritik och förhållningssätt tas även upp som en del av 
undervisningen och benämns ibland som livskunskap. Ett aktivt värdegrundsarbete förekommer på skolorna 
med samma utgångspunkt men med olika metoder. Metoder som används är bland annat PALS och THURE 
men även andra metoder finns representerade. De skolor som beskriver tryggheten som en del av undervisning-
en, en aktiv del i det kollegiala lärandet och ett aktivt samarbete med elevhälsoteamet och ett fungerande trygg-
hetsteam har nått goda resultat. 

Upplevd känsla av trygghet är högre än den upplevda studieron. För att uppnå högre studier genomförs arbete 
med elevinflytande, en aktiv diskussion kring studiero men även titta på lärarnas lektionsplanering.  Framför allt 
lyfter högstadieskolorna detta och de har alla ett aktivt arbete kring lektionsplanering kopplat till studiero under 
genomförande. 

Samarbete med hemmet är en annan aspekt som lyfts som en framgångsfaktor gällande både trygghet och studie-
ro. 

Utvecklingsområde 

Fortsatt flyttning av fokus till hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

Elevhälsa 

Uppföljning till och med VT-22 

Vikten av en fungerande elevhälsa som genomsyrar hela enhetens arbete lyfts i samtliga bokslut. Flera enheter 
har under året haft som fokus att flytta arbetet från det åtgärdande till det hälsofrämjande- och förebyggande 
arbetet samt att ännu tydligare skapa strukturer för elevhälsan arbete och har gett goda resultat i detta. 

Skolledarens roll i elevhälsoarbetet framgår tydligt i de pedagogiska boksluten samt vikten av en vi-känsla gäl-
lande det gemensamma elevhälsoarbetet. 

Pandemin har i vissa delar påverkat elevhälsoarbetet då sjukfrånvaro och förändringar i elevhälsoteamets perso-
nal har skett. Bland annat har det saknats specialpedagogisk kompetens på några skolor vilket visat sig negativt i 
flera av skolans processer men främst gällande elever i behov av särskilt stöd. En framgångsfaktor som beskrivs 
är att den specialpedagogiska kompetensen som handleder arbetslag eller mentorer kontinuerligt och att resurs-
fördelning sker efter de behov som uppkommer under året. 

Elevhälsan beskrivs även som en viktig aktör i övergångarna mellan skolor och skolformer samt i främjandet av 
närvaro. Problematisk skolfrånvaro lyfts som något skolorna kämpar med och flera modeller för att tidigt agera 
vid tecken på problematisk frånvaro samt förebyggande arbete beskrivs. Problematisk skolfrånvaro lyfts och 
skolorna ser starka samband mellan frånvaro från skolan och sämre skolresultat, sämre mående och upplevd 
trygghet och trivsel i skolan. Elevhälsans tvärprofessionella kunskap krävs för att kunna arbeta hälsofrämjande- 
och förebyggande och åtgärdande. 

Sektor utbildning har centrala särskilda undervisningsgrupper (CSUG). Den tvärprofessionella elevhälsan är en 
nyckelkompetens i analysen av vilka elever som är i behov att detta stöd och i den eventuella övergången. 

Det är viktigt att det pågår ett aktivt arbete på alla skolor för att ge elever det stöd de har rätt till och att det pågår 
ett kontinuerligt arbete för att möta alla elever på ett välfungerande sätt. Med ett fungerande arbete för att stötta 
alla elever på de lokala skolorna ökar möjligheten att det är elever med ett behov av central särskild undervis-
ningsgrupp som blir mottagna. I dagsläget är rektorernas bild att de elever som finns i deras verksamhet också 
behöver ett mindre sammanhang för att kunna tillgodogöra sig undervisningen på ett bra sätt. Samtidigt finns det 
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en risk att eleverna blir ”inlåsta” i en verksamhet och inte blir en del av skolans gemenskap på samma sätt som 
skolans övriga elever. Av denna anledning måste det kontinuerligt äga rum en dialog när det gäller CSUG:s verk-
samhet samt även utbildning av anställd personal. I de centrala särskilda undervisningsgrupperna finns olika antal 
elever som kommer från den egna respektive andra skolor. Den tvärprofessionella elevhälsan är en även nyckel-
kompetens i analysen i den eventuella övergång till Gula villans verksamheter eller grundsärskolan. Se även 
Övergång och samverkan 3.1.1.5 

Elevfrånvaro 

Elevfrånvaron är generellt hög i Ales skolor och har precis som i hela riket ökat under pandemin. Det senaste 
läsåret när pandemin minskat på grund av en hög vaccinationsgrad har ändå frånvaron ökat i skolorna. Vårtermi-
nen 2022 var elevfrånvaron högre än både våren 2020 och 2021. Den ökande smittvågen under januari och feb-
ruari 2022 påverkar hela vårens frånvarostatistik, och det är tydligt att vissa skolor var hårt drabbade den peri-
oden, men det förklarar ändå inte hela bilden. Några skolor menar att den stora frånvaron av personal också 
påverkat elevfrånvaron, detta gäller särskilt elever i lägre årskurser, och det är i hög grad bland de yngre eleverna 
frånvaron har ökat. Pandemirestriktionerna har också inneburit att det finns en stark medvetenhet om att stanna 
hemma även vid lindriga förkylningssymtom. 

 
Andel elever med över 10 procents frånvaro i Ales grundskolor hösttermin 2017-2021. Källa: Ales verksamhetsstatistik 

  

 
Andel elever med över 10 procents frånvaro i Ales grundskolor vårtermin 2018-2022. Källa: Ales verksamhetsstatistik 
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Andel elever med över 10 procents frånvaro i Ales grundskolor vårtermin 2018-2022, uppdelat på årskurs samt flickor och pojkar 
Källa: Ales verksamhetsstatistik 

Utvecklingsområden 

Ytterligare fokus på det hälsofrämjande- och förebyggande arbetet samt tydliga strukturer för elevhälsans arbete. 

Användande av specialpedagogisk kompetens i flera av skolans processer. 

Fortsatt fokus på främjande av närvaro. 

4.1.2 Förskoleklass 

Normer och värden 

Uppföljning till och med VT-22 

Under läsåret har en ny gemensam process och ett gemensamt verksamhetssystem implementerats gällande 
kränkningar och klagomål. Implementeringen har inneburit att frågorna aktualiserats och diskuterats på enhets- 
verksamhets- och sektornivå. Utbildningar och stödmaterial har skapats med fokus på de hälsofrämjande- och 
förebyggande arbetet. I och med den nya processen och ett medvetandegörande av vikten av anmälningar samt 
dess koppling till det systematiska kvalitetsarbetet har detta resulterat i fler anmälningar än tidigare men även 
flera åtgärder och ett intensifierat och mer anpassat hälsofrämjande- och förebyggande arbete. 

Skolgården är den vanligaste platser för kränkningar i förskoleklassen men även kränkningar på undervisningstid 
förekommer. De flesta kränkningar som anmält i förskoleklassen är fysiska. 

Skolorna har analyserat de egna kränkningar som skett på sina enheter samt de klagomål som kommit in och 
skapat förebyggande och åtgärdande arbete i relation till detta. Exempel på detta gällande förskoleklassens arbete 
är: Vuxenledda rastaktiviteter, omorganisation av resurser så att vuxna finns på plast där kräkningar sker, kamrat-
dagar, fadderverksamhet, utbildning av personal, trygghetsvandingar, arbete med normkritik samt arbete värde-
grundsarbete och goda relationer. De skolor som beskriver sitt arbete som positivt lyfter vikten av att arbete med 
normer och värden ska genomsyra hela verksamheten och därmed även vara en del av den ordinarie undervis-
ningen. 

Utvecklingsområden 

Fortsatt hälsofrämjande- och förebyggande arbete gällande normer och värden kopplat till den aktuella enhetens 
utmaningar. 

Elevernas ansvar och inflytande 

Uppföljning till och med VT-22 

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

Skola och hem 

Uppföljning till och med VT-22 

Kontakten mellan skola och hem bedöms fortsatt vara god. Rektorer och pedagoger skapar möjligheter för 
vårdnadshavarna att på olika sätt möta verksamheten samt att få möjlighet till regelbunden kontakt. Utifrån att 
pandemin har påverkat även läsåret 2021/2022 har enheterna hittat fler arenor för kommunikation och samver-
kan än det fysiska mötet. Vårdnadshavarna har till exempel erbjudits individuella digitala inskolningssamtal. Uni-
kum används ännu tydligare som ett kommunikationsredskap. Där ges löpande information om vad som är aktu-
ellt. Fler enheter använder nu sociala medier för information och spridning och inblick i verksamheten. Detta är 
ett utmärkt sätt att sätta skolans undervisning i ett sammanhang. 

Utvecklingsområde 

Via nu nya arenor fortsätta att beskriva undervisning kopplat till läroplanen på olika sätt. Alla enheter bör vara 
aktiva i att presentera och informera om sin verksamhet tillsammans med eleverna. Detta bidrar till stolthet över 
sin verksamhet. 

  

Övergång och samverkan 

Uppföljning till och med VT-22 

Under föregående läsår implementerades en ny rutin för övergångar mellan skolor och skolformer som trätt i 
kraft innevarande läsår. Detta har medfört att ett tydligare fokus på övergångar har varit gällande under året och 
vilket visat på gott resultat. 

Skolorna beskriver en bättre fungerande övergång mellan förskola och förskoleklass men att ruinerna behöver 
sättas ytterligare. Den nya rutinen har medfört ett bättre samarbete med förskolorna. Övergångar har skett i god 
takt där de nya eleverna fått lära känna sin nya lärmiljö. 

Ett gott samarbete mellan förskoleklassen, fritidshemmet och grundskolan lyfts som en framgångsfaktor men 
kan utvecklas ytterligare. 

Variationen är stor mellan skolorna i arbetet både vad gäller överlämning till en ny skola och mottagande från 
förskolan. Vid en analys utifrån förskolornas pedagogiska bokslut blir slutsatsen att verksamheterna inte lyckas 
med hela övergångsarbetet enligt läroplanen. Det finns positiva exempel från ett område där det pågår ett aktivt 
arbete över året mellan förskola och förskoleklass. Där träffas pedagogerna och utbyter erfarenhet, kunskap samt 
läser forskning kring olika ämnesområden för att skapa samsyn och förståelse för och mellan skolformerna. 

De enheter som beskriver att elevhälsoteamet samt den specialpedagogiska kompetensen är en del av övergång-
arna beskriver det som mycket framgångsrikt medan de som inte arbetat så ser att detta är nästa steg samt att 
roller och ansvar i övergångarna behöver tydliggöras på dessa enheter. 

Utvecklingsområde 

Fortsatt implementera och utvärdera den sektorgemensamma rutinen för övergångar mellan skolor och skolfor-
mer. Utöka samarbete mellan förskoleklassen, fritidshemmet och grundskolan. 
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Centralt innehåll förskoleklass 

Uppföljning till och med VT-22 

Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 
Undervisningen i förskoleklassen ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår 
av del 1 och 2 i denna läroplan. Denna del kompletterar del 1 och 2 genom att förtydliga syftet med och det centrala innehållet i 
undervisningen i förskoleklassen samt hur undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kriterier för 
bedömning av kunskaper och betygskriterier som senare kommer att gälla i den aktuella obligatoriska skolformen. 

Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ta sin 
utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men 
också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. I undervisningen ska eleverna 
erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem. 
Därigenom ska undervisningen i förskoleklassen bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande samt förbe-
reda eleverna för fortsatt utbildning. 
Ur läroplan Lgr22 

En tydlig progression i utvecklingen av undervisningen utifrån det centrala innehållet kan ses i de beskrivningar 
som återfinns i de pedagogiska boksluten från enheterna. 

Undervisningens kvalitet är inte genomgående jämn på alla enheter så fortsatt säkerställande av likvärdig under-
visning behöver ske.  Det krävs fortsatt ett arbete med tydlig uppföljning kring att varje skola säkerställer att 
undervisningen bedrivs enligt läroplanens föreskrifter, samt att undervisningen vilar på vetenskaplig grund. Det 
finns nu fler enheter som systematiskt beskriver hur de arbetar och följer upp arbetet med det centrala innehållet 
i förskoleklass, men detta är fortsatt av stor vikt att det utvecklas på alla enheter och i alla arbetslag. 

Det är obligatoriskt att använda Skolverkets nationella kartläggningsmaterial för förskoleklass i språklig medve-
tenhet och matematiskt tänkande. Kartläggningen har genomförts på samtliga enheter och kartläggningsmateri-
alet upplevs som ett bra sätt att få syn på elevernas förmågor och behov och är ett användbart underlag för 
undervisningsplaneringen. Några enheter har gjort särskilda bedömningar av elever, de särskilda bedömningarna 
görs främst i svenska/svenska som andraspråk, se mer under kunskaper kapitel 3.1.1.2 

Utvecklingsområde 

Säkerställande av att alla enheter utvecklar undervisningen så att eleverna erbjuds en variation av arbetssätt, ut-
trycksformer och lärmiljöer. Undervisningen i förskoleklassen ska bidra till kontinuitet och progression i elever-
nas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning. 

4.1.3 Fritidshem 

Normer och värden 

Uppföljning till och med VT-22 

Under läsåret har en ny gemensam process och ett gemensamt verksamhetssystem implementerats gällande 
kräkningar och klagomål. Implementeringen har inneburit att frågorna aktualiserats och diskuterats på enhets- 
verksamhets- och sektornivå. Utbildningar och stödmaterial har skapats med fokus på de hälsofrämjande- och 
förebyggande arbetet. I och med den nya processen och ett medvetandegörande av vikten av anmälningar samt 
dess koppling till det systematiska kvalitetsarbetet har detta resulterat i fler anmälningar än tidigare men även 
flera åtgärder och ett intensifierat och mer anpassat hälsofrämjande- och förebyggande arbete. 

De flesta kräkningar som sker på fritidshemmet sker i fritidshemmets lokaler, är fysiska och berör elever i de 
yngre årskurserna. 

Arbetet i fritidshemmet berör till stor del de två första delarna i läroplanen som rör just normer och värden. I 
Gr-enkäten framkommer dock att eleverna på fritidshemmet önskar fler möjligheter till lugn och ro, vila och 
rekreation. 

Skolorna har analyserat de egna kränkningar som skett på sina enheter samt de klagomål som kommit in och 
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skapat förebyggande och åtgärdande arbete i relation till detta. Exempel på detta gällande fritidshemmets arbete 
är: Vuxenledda rastaktiviteter, regelbundna tillfällen för idrott, fysiska aktiviteter och naturupplevelser både in-
omhus och utomhus, omorganisation av resurser så att vuxna finns på plast där kräkningar sker, kamratdagar, 
konflikthantering i form av samtal och diskussion med eleverna, livskunskap där de arbetat med olika områden 
som främjar elevernas självkänsla, lågaffektivt bemötande, utveckling av skolans utemiljö, fadderverksamhet, 
utbildning av personal, trygghetsvandingar, arbete med normkritik samt arbete värdegrundsarbete och goda relat-
ioner. 

Utvecklingsområden 

Fortsatt hälsofrämjande- och förebyggande arbete gällande normer och värden kopplat till den aktuella enhetens 
utmaningar. 

  

Indikatorer Utfall totalt VT 2022 HT 2021 Jämförelse 2021 

 Antal kränkningsärenden, 
fritidshem 

 20 20 

Elevernas ansvar och inflytande 

Uppföljning till och med VT-22 

Enheterna beskriver väl hur de arbetar med att skapa ansvar och inflytande för eleverna i fritidsverksamheten. 
Eleverna får vara delaktiga i sin lärandeprocess på fritidshemmet. Eleverna får vara med och bestämma och ut-
forma innehållet på fritidshemmet. Eleverna arbetar ofta i mindre elevgrupper och får komma till tals. Alla elever 
blir då sedda och kan då påverka lättare sitt eget lärande och intresse, när det gäller val av aktiviteter och innehåll. 
Eleverna får ofta prova och testa att planera och leda en aktivitet med stöd av personal. 
Detta ger möjlighet att få ha demokratiska diskussioner med andra elever och föra fram sina åsikter och tankar 
för att sen omsätta det i handling. 

Utvecklingsområde 

Säkerställa att elevernas inflytande över innehåll i verksamheten är kopplat till läroplanens centrala innehåll. 

Skola och hem 

Uppföljning till och med VT-22 

Läsåret 2021/2022 har även det varit påverkat av pandemin och de restriktioner den har medfört. Vårdnadsha-
varna har inte fått komma in i byggnaderna utan hänvisats till att ringa på dörren eller på telefon vi hämtning. 
Detta har överlag fungerat bra. Precis som för skolan har möten skett digitalt. Fritidshemmen har på eftermid-
dagarna förlagt stor del av verksamheten utomhus vilket har underlättat personlig kontakt med vårdnadshavarna 
vid hämtning. Samtliga enheter använder sig av Unikum som informationskanal och telefon, mail och sms som 
kommunikationsmedel gentemot vårdnadshavarna i fritidshemmen. 

Övergång och samverkan 

Uppföljning till och med VT-22 

Skolorna beskriver att ett ökat samarbete mellan skolan och fritidshemmet behöver utvecklas vilket varit ett fo-
kusområde på flera skolor. De som lyckats bra beskriver att de har gemensamt kollegialt lärande samt planeringar 
mellan skol och fritidshemmet. De beskriver även att de haft ett aktivt övergångsarbete där de nya eleverna fått 
lära känna sin nya lärmiljö på fritidshemmet. 

Den specialpedagogiska kompetensen lyfts som en nyckelfunktion i övergångarna. De som har tillgång till speci-
alpedagogisk kompetens och använder den på fritidshemmet beskriver att elevernas behov bättre tillgodoses 
medan andra beskriver att de ser en brist inom detta område. 
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Utvecklingsområde 

Utökat samarbete mellan förskoleklassen, fritidshemmet och grundskolan. Ökat användande av specialpedago-
gisk kompetens på fritidshemmet. 

Centralt innehåll fritidshem 

Uppföljning till och med VT-22 

Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår 
av del 1 och 2 i denna läroplan. Denna del kompletterar del 1 och 2 genom att förtydliga syftet med och 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 ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska 
ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt 
utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, 
uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. 
Ur läroplan Lgr22 

Utifrån föregående års utvecklingsområde, att fritidshemmen ska bli en tydligare del av skolornas systematiska 
kvalitetsarbete och en viktig faktor för elevernas måluppfyllelse, beskriver alla enheter en progression i arbetet. 
Styrningen av fritidshemmet är tydligare samt fritidshemmets verksamhet har under året stått i fokus. 

Utformningen av verksamheten på fritidshemmet behöver mer ta sin utgångspunkt i hur eleverna med hjälp av 
fritidspedagogik kan utveckla sina förmågor så de stärker hela lärandesituationen. Vidare har det blivit tydligt att 
skola och fritids måste skapa en likvärdig syn på hela uppdraget, hela dagen för alla elever. Ales skolor har påbör-
jat utveckling av det tematiska och ämnesövergripande synsättet och använda all gemensam kunskap kring läran-
dets dimensioner. 

I Ales skolor har en förhållandevis låg behörighetsgrad gällande fritidshemmets personal vilket påverkar fritids-
hemmets likvärdiga kvalitet, både som enskild verksamhet och som en samverkande del av skolan. 

Utvecklingsområden: 

Fritidshemmen ska fortsätta utgöra en tydligare del av skolornas systematiska kvalitetsarbete där fritidshemmet 
blir en viktig faktor för elevernas måluppfyllelse. 

Riktad pedagogisk ledning så att verksamheten fortsätter att utvecklas utifrån centralt innehåll. 

Utifrån resultatet i "kolla ditt fritids" skapa möjlighet för personalen på fritidshemmet att samverka med övrig 
skolpersonal för att stärka kvalitén i fritidshemmets undervisning. 
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5 Kolla din skola 

5.1 Kolla din skola 

5.1.1 Område 

Område Fråga  Utfall 2022 Kommentar 2022 Jämförelse 2021 

Undervisning och lärande I undervisningen tas 
hänsyn till varje enskild 
individs behov, förutsätt-
ningar, erfarenheter och 
tänkande. 

 

 Stämmer delvis 
(mer) 

 
  

Stäm
mer 

3 (st) 

 
Stäm
mer 
delvis 
(mer) 

8 (st) 

 
Stäm
mer 
delvis 
(mindr
e) 

1 (st) 

 

Lärarna ser till att elever-
na får ett reellt inflytande 
på arbetssätt, arbetsfor-
mer och undervisningens 
innehåll. 

 

 Stämmer delvis 
(mer) 

 
  

Stäm
mer 

3 (st) 

 
Stäm
mer 
delvis 
(mer) 

6 (st) 

 
Stäm
mer 
delvis 
(mindr
e) 

3 (st) 

 

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

 

 Stämmer 
 
  

Stäm
mer 

9 (st) 

 
Stäm
mer 
delvis 
(mer) 

3 (st) 

 

Undervisningen innebär 
ett aktivt lärarstöd för 
eleverna. 

 

 Stämmer 
 
  

Stäm
mer 

11 (st) 

 
Stäm
mer 
delvis 
(mer) 

1 (st) 

 

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

 

 Stämmer 
 
  

Stäm
mer 

12 (st) 

 

Extra anpassningar och 
särskilt stöd 

Ansvariga på skolan ger 
eleven skyndsamt stöd i 
form av extra anpass-
ningar inom ramen för 
den ordinarie undervis-
ningen, om eleven riske-
rar att inte nå de kun-
skapskrav som minst ska 
uppnås. 

 

 Stämmer delvis 
(mer) 

 
  

Stäm
mer 

5 (st) 

 
Stäm
mer 
delvis 
(mer) 

6 (st) 

 
Stäm
mer 
delvis 
(mindr
e) 

1 (st) 

 

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

 

 Stämmer 
 
  

Stäm
mer 

10 (st) 

 
Stäm
mer 
delvis 

1 (st) 
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Område Fråga  Utfall 2022 Kommentar 2022 Jämförelse 2021 

(mer) 

 
Stäm
mer 
delvis 
(mindr
e) 

1 (st) 

 

Bedömning och betygs-
sättning 

Eleven och elevens 
vårdnadshavare informe-
ras om elevens utveckl-
ing.  

 Stämmer 
 
  

Stäm
mer 

8 (st) 

 
Stäm
mer 
delvis 
(mer) 

3 (st) 

 
Ej 
svarat 

1 (st) 

 

Läraren utnyttjar vid 
bedömning och betygs-
sättning all tillgänglig 
information om elevernas 
kunskaper i förhållande till 
de nationella kunskaps-
kraven, och gör en 
allsidig bedömning av 
dessa kunskaper. 

 

 Stämmer 
 
  

Stäm
mer 

10 (st) 

 
Stäm
mer 
delvis 
(mer) 

2 (st) 

 

Läraren utvärderar 
elevernas kunskaper 
utifrån de nationella 
kunskapskraven.  

 Stämmer 
 
  

Stäm
mer 

11 (st) 

 
Stäm
mer 
delvis 
(mer) 

1 (st) 

 

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

 Stämmer delvis 
(mer) 

 
  

Stäm
mer 

5 (st) 

 
Stäm
mer 
delvis 
(mer) 

6 (st) 

 
Ej 
svarat 

1 (st) 

 

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

 Stämmer 
 
  

Stäm
mer 

6 (st) 

 
Stäm
mer 
delvis 
(mer) 

5 (st) 

 
Ej 
svarat 

1 (st) 

 

Förutsättningar för lä-
rande och trygghet 

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

 

 Stämmer 
 
  

Stäm
mer 

5 (st) 

 
Stäm
mer 
delvis 
(mer) 

6 (st) 

 
Ej 
svarat 

1 (st) 

 

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

 Stämmer delvis 
(mer) 

 
  

Stäm
mer 

7 (st) 

 
Stäm
mer 
delvis 
(mer) 

3 (st) 

 
Stäm
mer 
delvis 
(mindr
e) 

1 (st) 

 
Ej 
svarat 

1 (st) 
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Det bedrivs ett förebyg-
gande värdegrundsarbete 
för att skapa en miljö som 
bygger på respekt och 
delaktighet. 

 

 Stämmer 
 
  

Stäm
mer 

7 (st) 

 
Stäm
mer 
delvis 
(mer) 

4 (st) 

 
Ej 
svarat 

1 (st) 

 

Elevhälsan används 
främst förebyggande och 
hälsofrämjande, för att 
stödja elevernas utveckl-
ing mot utbildningens 
mål. 

 

 Stämmer delvis 
(mer) 

 
  

Stäm
mer 

2 (st) 

 
Stäm
mer 
delvis 
(mer) 

5 (st) 

 
Stäm
mer 
delvis 
(mindr
e) 

4 (st) 

 
Ej 
svarat 

1 (st) 

 

Den studie- och yrkesori-
enterande verksamheten 
tillgodoser elevernas 
behov av vägledning inför 
elevernas val av framtida 
utbildnings- och yrkes-
verksamhet. 

 

 Stämmer delvis 
(mer) 

 
  

Stäm
mer 

2 (st) 

 
Stäm
mer 
delvis 
(mer) 

5 (st) 

 
Stäm
mer 
delvis 
(mindr
e) 

3 (st) 

 
Stäm
mer 
inte 

1 (st) 

 
Ej 
svarat 

1 (st) 

 

Skolbiblioteket används 
för att stödja elevernas 
lärande och kunskapsut-
veckling.  

 Stämmer 
 
  

Stäm
mer 

5 (st) 

 
Stäm
mer 
delvis 
(mer) 

3 (st) 

 
Stäm
mer 
delvis 
(mindr
e) 

2 (st) 

 
Stäm
mer 
inte 

1 (st) 

 
Ej 
svarat 

1 (st) 

 

Styrning och utveckling 
av verksamheten 

Rektorn följer upp skol-
enhetens kunskapsresul-
tat samt trygghet och 
studiero. Uppföljningen 
genomförs i relation till de 
nationella målen och 
dokumenteras. 

 

 Stämmer 
 
  

Stäm
mer 

12 (st) 

 

Rektorn planerar för 
genomförandet av ut-
vecklingsåtgärder och 
genomför dessa.  

 Stämmer 
 
  

Stäm
mer 

11 (st) 

 
Stäm
mer 
delvis 
(mer) 

1 (st) 
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Ej 
svarat 

1 (st) 

 

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

 

 Stämmer 
 
  

Stäm
mer 

7 (st) 

 
Stäm
mer 
delvis 
(mer) 

4 (st) 

 
Stäm
mer 
delvis 
(mindr
e) 

1 (st) 

 

Rektorn fördelar resurser 
inom skolenheten efter 
elevernas olika förutsätt-
ningar och behov.  

 Stämmer 
 
  

Stäm
mer 

10 (st) 

 
Stäm
mer 
delvis 
(mer) 

2 (st) 

 

Styrning och utveckling 
av verksamheten (del 2) 

Rektorn planerar för 
genomförandet av ut-
vecklingsåtgärder och 
genomför dessa.  

 Stämmer 
 
  

Stäm
mer 

11 (st) 

 
Stäm
mer 
delvis 
(mer) 

1 (st) 

 
Ej 
svarat 

1 (st) 
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6.1 Kolla din skola 

6.1.1 Undervisning och lärande på fritidshemmet 
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Eleverna ges möjlighet att ut-
veckla kommunikativa förmågor 
genom läsning, berättande och 
samtal om sina upplevelser.  

 Stämmer 
 
  

Stämmer 6 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mer) 

2 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mindre) 

2 (st) 

 

Eleverna ges möjlighet att an-
vända digitala verktyg i sitt 
lärande. 

 

 Stämmer 
 
  

Stämmer 4 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mer) 

4 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mindre) 

2 (st) 

 

Eleverna stimuleras till att lära 
sig, samt använda sig av, mate-
matiska resonemang. 

 

 Stämmer 
 
  

Stämmer 3 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mer) 

4 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mindre) 

3 (st) 

 

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

 Stämmer 
 
  

Stämmer 2 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mer) 

2 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mindre) 

3 (st) 

 
Stämmer 
inte 

3 (st) 

 

Eleverna ges möjlighet att för-
djupa och bredda sina förmågor 
samt att arbeta i längre proces-
ser.  

 Stämmer delvis (mer) 
 
  

Stämmer 3 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mer) 

3 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mindre) 

3 (st) 

 
Stämmer 
inte 

1 (st) 

 

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

 

 Stämmer delvis (mindre) 
 
  

Stämmer 
delvis 
(mer) 

1 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mindre) 

6 (st) 

 
Stämmer 
inte 

3 (st) 

 

Undervisning på fritidshemmet 
främjar elevernas förmåga att 
lära tillsammans med andra 
genom lek, rörelse och skap-
ande. 

 

 Stämmer 
 
  

Stämmer 8 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mer) 

2 (st) 
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Undervisningen syftar till att 
främja fantasi och kreativitet 
genom estetiska uttrycksformer 
samt med utforskande och 
praktiska arbetssätt. 

 

 Stämmer 
 
  

Stämmer 6 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mer) 

3 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mindre) 

1 (st) 

 

Skolans likabehandlingsarbete är 
ett naturligt inslag i undervisning-
en på fritidshemmet. e och 
praktiska arbetssätt.  

 Stämmer 
 
  

Stämmer 2 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mer) 

6 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mindre) 

1 (st) 

 
Ej svarat 1 (st) 

 

6.1.2 Förutsättningar för lärande och trygghet 

Fråga  Utfall 2022 Kommentar 2022 Jämförelse 2021 

Personalen på fritidshemmet 
samverkar med varandra i 
arbetet med att stärka kvalitén 
och likvärdigheten på fritids-
hemmet. 

 

 Stämmer 
 
  

Stämmer 6 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mer) 

3 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mindre) 

1 (st) 

 

Personalen på fritidshemmet 
samverkar med övrig skolperso-
nal för att stärka kvalitén i fritids-
hemmets undervisning.  

 Stämmer delvis (mer) 
 
  

Stämmer 1 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mer) 

4 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mindre) 

5 (st) 

 

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

 

 Stämmer 
 
  

Stämmer 2 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mer) 

4 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mindre) 

4 (st) 

 

Elevhälsan används främst 
förebyggande och hälsofräm-
jande, för att stödja elevernas 
utveckling mot utbildningens mål.  

 Stämmer delvis (mer) 
 
  

Stämmer 2 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mer) 

4 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mindre) 

1 (st) 

 
Stämmer 
inte 

3 (st) 

 

Elever i behov av extra anpass-
ningar och särskilt stöd ges detta 
stöd på fritidshemmet. 

 

 Stämmer delvis (mer) 
 
  

Stämmer 2 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mer) 

5 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mindre) 

3 (st) 

 

Eleverna ges möjlighet till reellt 
inflytande och ansvar för aktivite-
ter och undervisning på fritids-

 Stämmer 
 
  

Stämmer 6 (st) 
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hemmet. 

  
Stämmer 
delvis 
(mer) 

3 (st) 

 
Stämmer 
inte 

1 (st) 

 

På fritidshemmet ges eleverna 
god möjlighet till rekreation och 
vila. 

 

 Stämmer delvis (mer) 
 
  

Stämmer 6 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mer) 

1 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mindre) 

2 (st) 

 
Stämmer 
inte 

1 (st) 

 

Den fysiska lärmiljön är inklude-
rande och främjar undervisning-
en på fritidshemmet. 

 

 Stämmer 
 
  

Stämmer 2 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mer) 

4 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mindre) 

3 (st) 

 
Ej svarat 1 (st) 

 

6.1.3 Styrning och utveckling av verksamheten 

Fråga  Utfall 2022 Kommentar 2022 Jämförelse 2021 

Verksamheten är organiserad så 
att den stödjer samarbete och 
erfarenhetsutbyten mellan 
personalen i fritidshemmet samt 
mellan fritidshemmet och skolan. 

 

 Stämmer delvis (mer) 
 
  

Stämmer 2 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mer) 

6 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mindre) 

1 (st) 

 
Stämmer 
inte 

1 (st) 

 

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

 

 Stämmer delvis (mer) 
 
  

Stämmer 4 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mer) 

2 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mindre) 

2 (st) 

 
Stämmer 
inte 

2 (st) 

 

Rektorn är aktiv vad gäller att 
förbättra utvecklingen av under-
visningens kvalité. 

 

 Stämmer 
 
  

Stämmer 3 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mer) 

2 (st) 

 
Stämmer 
delvis 
(mindre) 

1 (st) 

 
Ej svarat 3 (st) 
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Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2022.157
Datum: 2022-09-29
Verksamhetsutvecklare Maggan Melander

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Utbildningsnämnden

Inskrivningstal förskola och fritidshem

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Lika tillgång innefattar i sin grund rätten till skolgång genom exempelvis geografisk närhet,
där tillgången till utbildning i grundskolan i Sverige och i Ale är god och väl kontrollerad.
Tillgång till utbildning i förskola och fritidshem innebär att andelen inskrivna barn ska följas.
Forskning på området ska ligga till grund för eventuella insatser kopplade till detta. Alla barn
och elever ska få plats i Ales utbildning och i lokaler och lärmiljö som är lika gynnsamma för
resultaten. För äldre elever gäller att alla ska få sin rätt till en utbildning som leder vidare till
ett gott liv för den enskilde och en hållbar samhällsutveckling där utbildningsnivån är hög.

I juni 2022 beslutade Riksdagen om en ändring i skollagen som innebär att kommunernas
ansvar, för att fler barn från och med tre år ska gå i förskolan, stärks. Barn som ska fylla tre år
ska ha en reserverad plats på förskolan, även om inte vårdnadshavarna har ansökt om det.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022, och börja tillämpas på utbildning som
påbörjas efter den 1 juli 2023.

Nämndens arbete 2022
I det årliga systematiska kvalitetsarbetet ta del av inskrivningstalen för förskola och
fritidshem per ort, barnens vistelsetid ska tas med i analysen.
(Ur utbildningsnämndens nämndplan 2022)

Andel inskrivna barn i förskolan i Ale är ungefär samma som nivå som i riket och jämförbara
kommuner. På fritidshemmen är en större andel inskrivna i Ale än i riket.

De allra flesta barnen tar del av förskoleverksamhet innan de börjar den obligatoriska
förskoleklassen. För att nå alla barn behövs mer riktad kontakt till de som avstår från den
kostnadsfria allmänna förskolan.
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Åsa Ericson Maggan Melander

Sektorchef Verksamhetsutvecklare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-09-29

Presentation Diagram inskrivningstal förskola och fritidshem

Ärendet

Lika tillgång innefattar i sin grund rätten till skolgång genom exempelvis geografisk närhet,
där tillgången till utbildning i grundskolan i Sverige och i Ale är god och väl kontrollerad.
Tillgång till utbildning i förskola och fritidshem innebär att andelen inskrivna barn ska följas.
Forskning på området ska ligga till grund för eventuella insatser kopplade till detta. Alla barn
och elever ska få plats i Ales utbildning och i lokaler och lärmiljö som är lika gynnsamma för
resultaten. För äldre elever gäller att alla ska få sin rätt till en utbildning som leder vidare till
ett gott liv för den enskilde och en hållbar samhällsutveckling där utbildningsnivån är hög.

Nämndens arbete 2022
I det årliga systematiska kvalitetsarbetet ta del av inskrivningstalen för förskola och
fritidshem per ort, barnens vistelsetid ska tas med i analysen.
(Ur utbildningsnämndens nämndplan 2022)

Varje år görs en nationell insamling och mätning per 15 oktober, och jämförelser mellan
kommuner och riket avser därför alltid oktober månad.

I juni 2022 beslutade Riksdagen om en ändring i skollagen med syfte att fler barn ska skrivas
in i förskolan. Varje hemkommun blir skyldig att ta kontakt med vårdnadshavarna från att
barnet ska fylla tre år och upplysa om förskolans syfte och barnens rätt till förskola.
Kommunen ska löpande ta kontakt till och med att barnet fyller sex år,

Det ska även bli obligatoriskt för kommunerna att erbjuda förskola bland annat till barn som
har bott i Sverige under en kort tid. Barn som ska fylla tre år ska ha en reserverad plats på
förskolan, även om inte vårdnadshavarna har ansökt om det. Kommunerna ska också sträva
efter att ge ett sådant erbjudande till andra barn som har behov av en förskoleplats för att
bättre kunna lära sig svenska.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022, och börja tillämpas på utbildning som
påbörjas efter den 1 juli 2023.
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Barn 1-5 år i förskoleverksamhet

Av alla barn i åldern 1-5 var 86 procent inskrivna i förskola oktober 2021. Det är ungefär
samma nivå som riket, 85,5 procent. Vid jämförelse med andra pendlingskommuner nära
storstad eller Västra Götaland finns inte heller någon skillnad. Mätningar för åren 2015-2021
visar att inskrivningstalen har förändrats marginellt över tid. Det har varierat mellan 82-86
procent och varit en något lägre andel än riket. Barn från 3 år har rätt till allmän kostnadsfri
förskola, och av barnen i åldern 3-5 år var 95 procent av barnen i Ale inskrivna i förskola,
vilket är samma nivå som i riket.

Barn 1-5 år i pedagogisk omsorg

Två procent av barnen i Ale i ålder 1-5 år är inskrivna i pedagogisk omsorg och är ungefär
samma nivå som riket och andra pendlingskommuner nära storstad.

Barn 6-12 år i fritidshem

I Ale var 60 procent av alla barn i åldern 6-12 år inskrivna på fritidshem i oktober 2021.
Av barnen i ålder 6-9 år var 85,5 procent inskrivna, en liten minskning jämfört med förra året.
Det är en större andel än i riket med 54 procent inskrivna. I Ale syns en minskning över tid,
nästan fyra procentenheter jämfört med 2019. Även riket och jämförbara kommuner har
minskat något. I Ale tros den minskade andelen inskrivna bero på pandemin.

Av barnen i åldern 10-12 år var 23 procent inskrivna på fritidshem jämfört med 19 procent för
riket som helhet. I Ale har andelen inskrivna minskat från 2018 då 34 procent var inskrivna.

Mätning av inskrivningsgrad i Ale september 2022

1 september 2022 är 97 procent av alla barn som är födda 2017-2020 inskrivna i
förskoleverksamhet. Andelen är högre ju äldre barnen är. Av de barn som är födda 2017 -
2019 är 98 procent inskrivna i förskola eller pedagogisk omsorg, vilket innebär att det finns
22 barn som inte är inskrivna. 97 procent är inskrivna i förskola, vilket innebär att ytterligare
10 barn endast är inskrivna i pedagogisk omsorg. Det finns ingen avgörande skillnad mellan
orterna i kommunen, och det är alltför få barn för att dra några slutsatser utifrån
socioekonomisk bakgrund.

På fritidshemmen är 87 procent av barnen i årskurs F-3 som är folkbokförda i Ale inskrivna
på fritidshem, i årskurs 4-6 är 27 procent av barnen inskrivna. I Ales kommunala skolor är det
samma nivå för årskurs F-3, men en något lägre andel i årskurs 4-6, 25 procent.

Barnens faktiska närvaro

Inskrivningsgraden säger dock ingenting om hur närvaron i förskolan ser ut. Det finns ganska
stora skillnader mellan förskolorna vad gäller den genomsnittliga tiden för barnen. Det har
tidigare varit svårt att mäta den faktiska tiden på förskolorna. Hösten 2021 implementerades
ett nytt schema och incheckningsverktyg som underlättar att se både planerad tid och faktisk
tid. Verktyget ska också kunna användas för att underlätta förskolans personalplanering.
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Mätning av barnens närvarotid under vårterminen 2022 visar att närvarotiden generellt är
högre än den planerade tiden, vilket visar att verktyget inte används fullt ut för att planera
verksamheten utan att planering av verksamheten delvis görs utifrån underlag som ligger
utanför verktyget.

Slutsatser och förvaltningens bedömning

Inskrivningsgraden i förskola är på ungefär samma nivå i Ale som i riket, medan
fritidshemmen i Ale har en högre inskrivningsgrad än riket. Det beror främst på att inskrivna
barn i fritidshem i åldern 10-12 är högre i Ale, men den skillnaden har minskat. Ale kommun
har fritidshem för barn i åldern 10-12 år, medan flera andra kommuner har fritidsklubb vilket
inte räknas in i statistiken.

De skillnader som syns mellan olika orter och skolornas fritidshem kan bero på en mängd
olika faktorer som till exempel hemmavarande småsyskon och föräldrars arbetstider.

Implementeringen av det nya verktyget lämna och hämta har ännu inte gett full effekt. En ny
genomgång och analys av barnens faktiska närvarotid i förskolan jämfört med den planerade
tiden behöver göras efter höstterminen 2022. Under tiden följs barnens närvarotid månadsvis.

Bedömningen är att Ale kommun ligger väl framme i att följa inskrivningsgraden, men det
finns insatser att göra för att få in alla barn från tre års ålder i förskola. Planering utifrån
ändringen av skollagen har påbörjats. Arbetet med att stärka fritidshemmets kvalitet och
skapa förutsättningar för att alla barn med behov deltar i verksamheten på fritidshemmen
fortsätter.
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Sektor utbildning
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Datum: 2022-09-20
Utredare Lina Nelin

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Utbildningsnämnden

Riktlinje för barnomsorgsplats inom förskola, pedagogisk

omsorg och fritidshem i Ale kommun

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att anta Riktlinje för barnomsorgsplats inom förskola,
pedagogisk omsorg och fritidshem i Ale kommun.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden återremitterade ärendet 2022-09-07 med uppdraget att riktlinjen
förtydligas gällande flexibilitet för vårdnadshavare som är arbetssökande.

Följande förändring har gjorts. Rubriken Föräldraledig/arbetssökande på sidan 7 har delats upp

och under rubriken Arbetssökande har följande förtydligats: Tillsammans med förskolan

bestäms ett grundschema enligt ovan, flexibilitet i schemat erbjuds i samband med
arbetsintervju.

Ale kommun är en växande kommun och antalet invånare i de yngre åldrarna ökar. Det
innebär ett ökat tryck på barnomsorgen vilket i sin tur ställer högre krav på tydliga riktlinjer
och regelverk för att säkerställa likabehandling för alla invånare.

Åsa Ericson Marcus Larsson

Sektorchef Administrativ chef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-09-20

Riktlinje för barnomsorgsplats inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Ale
kommun
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Verksamhetschefer sektor utbildning
Rektorer

Ärendet

Utbildningsnämnden återremitterade ärendet 2022-09-07 med uppdraget att riktlinjen
förtydligas gällande flexibilitet för vårdnadshavare som är arbetssökande.

Följande förändring har gjorts. Rubriken Föräldraledig/arbetssökande på sidan 7 har delats upp

och under rubriken Arbetssökande har följande förtydligats: Tillsammans med förskolan

bestäms ett grundschema enligt ovan, flexibilitet i schemat erbjuds i samband med
arbetsintervju.

Vårdnadshavares rätt till barnomsorg i förskola och fritidshem regleras främst i 8 kap. 3-7 och
16 §§ samt 14 kap. 3,5-7§§ skollagen (2010:800). Syftet med verksamheterna är att stimulera
barns utveckling och lärande. Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg ska främja
allsidiga kontakter och social gemenskap, se 8 kap. 2 §, 14 kap 2§ samt 25 kap. 2§ skollagen.
En riktlinje anger kommunens styrning, ger vägledning och fastställer ramar för
handlingsutrymmet som nämnden beslutar. Utifrån riktlinjen beslutar sektorchef om rutiner
för handläggningen.

Ale kommun är en växande kommun och har ett ökat tryck på barnomsorgen.
Administrationen har ofta kontakt med vårdnadshavare som hör av sig med frågor och önskar
förtydliganden kring regelverket.

Omvärldsbevakning gällande riktlinjer och regelverk har gjorts i kommuner runtom i landet
och framförallt i närliggande kommuner och Göteborgsregionens (GR) kommuner.

För att säkerställa likvärdig hantering av placering i förskola och fritidshem samt att Ale ska
närma sig GR kommunernas regelverk, har en ny riktlinje tagits fram där redan aktuella
regelverk utifrån tidigare beslut förtydligas.

Förtydliganden som har gjorts i den nya riktlinjen är att familjehemsförälder likställs med
vårdnadshavare (sid 4 i riktlinjen). Boende i annan kommun har rätt att ansöka om plats i
förskolan, men erbjuds endast vid överkapacitet på önskad ort (sid 5). Hur avgiften hanteras
vid uppsägning av plats när platsen aldrig har använts (sid 7). Vad som gäller vid placering i
fritidshemmet under lov för arbetssökande och föräldralediga (sid 8). Avgiftsfri förskola följer
skolans läsårstider, avgift kommer att debiteras för föräldralediga och arbetssökande som
önskar plats på loven (sid 10).
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För ytterligare tydlighet i riktlinjen som ett stöd för likabehandling av Ale kommuns invånare
har några tillägg tagits fram. När en ansökan om förskoleplats inkommer med önskat
startdatum mitt i sommaren när ett begränsat antal förskolor håller öppet, kommer det att
behövas en särskild ansökan till sommarförskola, om vårdnadshavarna inte har möjlighet att
vänta med start till augusti (sid 5). Om barnet har oanmäld frånvaro i 1 månad skickas
information ut om att förskoleplatsen kommer att avslutas den 15:e i nästkommande månad.
Vidare går det att ansöka om 2 månaders vilande plats och under sommaren (juni-aug) gäller
3 månader (sid 6). I stället för att ta ut avgift för fritids under skollov 4 gånger per år kommer
det att debiteras varje månad (sid 10) avgiften blir totalt den samma men det delas upp på 12
månader i stället för 4 månader.

Ekonomisk bedömning

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Invånarperspektiv

Invånarna i Ale ska vara säkra på att de bemöts och behandlas på samma sätt. En riktlinje
underlättar för alla invånare att känna till vad det är som gäller i Ale kommun och vad de kan
förvänta sig.

Ur ett barnrättsperspektiv är det viktigt att kommunen säkerställer att alla vårdnadshavare och
barn har likvärdiga möjligheter att söka förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem samt att
de erbjuds plats utifrån en icke-diskriminerande, objektiv och saklig grund.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Skollagen (2010:800)

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.



4(4)

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Beslutets genomförande

Riktlinjer publiceras på Ale kommuns hemsida för tillgång till alla invånare.
Administrativ chef ansvarar för att informationen om beslut om ny antagen riktlinje når alla
chefer. Verksamhetschefer och rektorer ska känna till och arbeta utifrån riktlinjen tillsammans
med sina medarbetare.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att en riktlinje är för barnomsorg är av vikt för att skapa tydlighet och
rättssäkerhet i de beslut samt den barnomsorg som kommunen erbjuder. Riktlinjer bidrar
också till transpanarens kring verksamheten.
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Inledning och syfte  
Riktlinjerna är framtagna för att säkerställa att det råder en konsekvent och likvärdig 
hantering av placering inom nämnda verksamheter. De ska garantera att förskolor 
pedagogisk omsorg och fritidshemmet i Ale kommun i enlighet med skollagen 
(2010:800)1, är öppen på lika villkor för alla som önskar. De ska också säkerställa att 
skollagen (2010:800 1 kap 8 §) och diskrimineringslagen (2008:567 1 kap 1 § och 2 kap 
5, 6 §§) följs så att ingen diskriminering förekommer av barn som söker till förskola på 
grund av ålder, kön, etnicitet, trosuppfattning eller funktionshinder.  

Förskola 

Enligt skollagen (2010:800) 8 kap 5 § ska plats i förskola och pedagogisk omsorg 
erbjudas från och med att barnet är ett år och fram tills dess att barnet börjar skolan. 
Det är en skolform som ger utbildning under ledning av legitimerad förskollärare2 
tillsammans med annan personal som till exempel barnskötare samtidigt som det ger 
vårdnadshavaren möjlighet att förvärvsarbeta.  

Pedagogisk omsorg 

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och regleras i skollagen3. Det är ingen 
skolform som innehåller undervisning och personalen behöver inte vara 
högskoleutbildad men ska ha utbildning eller erfarenhet av arbete med barn. 
Styrdokument i pedagogisk omsorg är framförallt allmänna råd, förskolans läroplan är 
vägledande för verksamheten. 
 
Den pedagogiska omsorgen i Ale kommun bedrivs på olika sätt. Antingen i det egna 
hemmet med en mindre barngrupp på upp till fem barn, alternativt i en särskild lokal 
med en mindre barngrupp på upp till 15 barn.  

Fritidshem 

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i grundskolan, fritidshemmet ska stimulera 
elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid4. Fritidshem erbjuds 
till barn mellan 6–12 år. 

 
  

 
1 Skollagen (2010:800) 8 kap 12,18 §§, 25 kap 10 §, 14 kap 4 § 
2 Läroplan för förskolan (Lpfö18) kap 1 förskolans uppdrag 
3 Skollagen (2010:800) 25 kap 2 § 
4 Skollagen (2010:800) 14 kap 2 2 
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Förskolan och pedagogisk omsorg 

Rätt till omsorg 

Barn 1–5 år har rätt till omsorg förutsatt att vårdnadshavare gör ett aktivt val och 
ansöker om plats samt uppfyller följande kriterier: 

• Arbetar eller studerar. Studierna ska vara studiemedelsberättigade, 
yrkesförberedande eller utbildning i svenska för invandrare SFI.  

• Är arbetssökande eller föräldralediga med syskon. För arbetssökande gäller 
rätten till förskola förutsatt att vårdnadshavare står till arbetsmarknadens 
förfogande och är inskriven på arbetsförmedlingen samt är aktivt arbetssökande. 
Har rätt till 15 timmar/veckan. 

• Hösten det år barnet fyller 3 år, har barnet rätt till 15 timmar avgiftsfri förskola, 
så kallad allmän förskola5 

Barn har även rätt till omsorg om det finns särskilda skäl till exempel barnets eget behov 
eller familjens behov i övrigt. Behovet utreds av specialpedagog innan plats kan 
erbjudas. Kortare period (max 4 veckor) för utökad tid kan beslutas av rektor. 

Förskoleverksamheten organiserar och avgör vilka tider barnen får vara i förskolan. 
Bedömningar kan göras lokalt i samråd med vårdnadshavare och rektor i förskolan som 
känner barnen och familjernas behov bäst. Rektor kan också besluta att barn ska få vara 
mer i förskolan än de tider de har rätt till enligt skollagen. 

Ale kommun erbjuder också omsorg efter uppvisande av intyg och bedömning av behov 
till vårdnadshavare som: 

• Är sjukskriven 

• Har sjuk- eller graviditetspenning 

• Får avgångsvederlag, ålderspension, avtalspension eller sjukpension 
(sjukersättning). 

Barn har rätt till avgiftsfri allmän förskola 525 timmar per år från och med augusti 
samma år som barnet fyller 3 år. Ale kommun erbjuder dessa timmar inom skolans 
läsårstider. Timmarna är avgiftsfria för alla barn från 3 år oavsett grund för placering, 
läs mer under avgifter och inkomster. 

Barn placerade i familjehem har samma rätt som ovan till placering i förskolan, 
familjehemsförälder likställs med vårdnadshavare, barnet erbjuds därför även här 
utifrån familjehemsförälders sysselsättning. Heltid familjehemsarbete likställs med 
föräldraledighet och innebär rätt till 15 timmar i förskola. 

Barn i förändrade familjeförhållanden har rätt till förskola enligt vårdnadshavarens 

 
5 Skollagen (2010:800) 8 kap 4 § 
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behov och det styrs inte utifrån den nya sambons sysselsättning. Till exempel om ny 
sambo är hemma och föräldraledig med halvsyskon, får de äldre halvsyskonen vara i 
förskola enligt vårdnadshavarens behov, om vårdnadshavare blir ledig med halvsyskon 
gäller 15 timmar i förskolan för äldre halvsyskonen. 

Barn till vårdnadshavare som blir arbetsbefriade har rätt till 15 tim/veckan om inte 
arbetsåtgärds sätts in och vårdnadshavaren då har närvaroplikt för utbildning eller 
annat, då räknas det som arbetstid. Intyg från arbetsgivare kan begäras in. 

Barn folkbokförda i annan kommun/annat land 

Enligt skollagen (2010:800) 8 kap 13 § har alla barn har rätt att söka plats i förskola i 
Ale kommun även om barnet är folkbokfört i annan kommun. Om ett barn har särskilda 
skäl att gå i förskola i Ale, ska kommunen inhämta yttrande från barnets hemkommun, 
innan beslut om placering kan tas. 

Beslut om mottagande av barn från annan kommun fattas på delegation.  Ett barn från 
annan kommun kan inte erbjudas plats i kommunen om det innebär att ett barn boende 
i kommunen åsidosätts möjlighet till placering. 

Barn från annat EU/EES land ska erbjudas plats på samma villkor som barn 
folkbokförda i kommunen enligt skollagen (2010:800) 29 kap 2 §. 

Barn från andra länder som inte är medlemmar i EU/EES och som inte är asylsökande 
eller har tidsbegränsat uppehållstillstånd äger ingen rätt till plats i förskola eller 
pedagogisk omsorg.   

Barn som är asylsökande eller barn med tidsbegränsat uppehållstillstånd ska erbjudas 
förskola under minst 15 timmar per vecka från det att barnet fyller ett år. 

Öppettider barnomsorg 

Förskolor och pedagogisk omsorg i Ale kommun håller öppet under helgfri vardag 06.00 
– 18.00. Under sommar- och jullov, samt klämdagar och studiedagar håller förskolor och 
pedagogisk omsorg begränsat öppethållande.  

Barnomsorg på obekväm arbetstid  

Vid behov av barnomsorg utan för ordinarie öppettider kl. 06:00-18:00 ska en ansökan 
skickas in. Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid görs på särskild blankett, 
som finns på kommunens hemsida www.ale.se eller att hämta hos kommunens 
Kontaktcenter. Prövning görs i varje enskilt fall och placering beslutas enligt riktlinjer 
för barnsomsorg på obekväm arbetstid.  

Ansöka om plats 

Vårdnadshavare kan ansöka om plats i förskola tidigast åtta månader före plats önskas. 
Ködatum räknas tidigast sex månader före önskad placeringsstart. Platsgaranti gäller 
inom fyra månader från den dag då vårdnadshavare önskar plats om inte 

http://www.ale.se/
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vårdnadshavare önskar en senare placeringsstart6.  

Ansökan görs via e-tjänst på ale.se. Ansökningsdatum är den dag då ansökan är korrekt 
ifylld och komplett. Vid önskan av omplacering till annan enhet görs ansökan på samma 
sätt. 

Vid ansökan om förskola under perioden 16 juni till 30 juli flyttas start till augusti, vecka 
32. Om behov av plats finns för perioden görs särskild ansökan om sommarförskola. 

Erbjudande om plats sker enligt gällande turordningsregler och skickas ut via sms. 
Erbjudandet sker till någon av kommunens förskolor, det behöver inte vara till önskad 
förskola.  

Vid behov av omsorg under sommaren veckorna 28-31, behöver särskild ansökan om 
sommarförskola göras via e-tjänst på ale.se. 

Boende i annan kommun har rätt att ansöka om plats men erbjuds endast plats om 
prognos över tid på överkapacitet av platser finns. Platserna ska i första hand erbjudas 
barnen som är folkbokförda i Ale kommun. GR-regionens kommuner har en 
överenskommelse, utifrån barnets perspektiv att inte erbjuda plats i två kommuner. 

Särskild hantering 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i 
form av förskola är undantagna lagen om platsgaranti och ska erbjudas en plats med 
skyndsam förtur7.  

Vårdnadshavare som har sekretessmarkering beslutat av skattemyndigheten eller 
saknar personnummer kontaktar Ale kommuns Kontaktcenter som hjälper till med 
ansökningsblankett eller för vidare kontakt med ansvarig handläggare. 

Nattarbetande vårdnadshavare 

Vårdnadshavare har rätt till vila efter nattarbete. Barnet har möjlighet att vara i 
verksamheten under vårdnadshavarens sovtid för att möjliggöra en dygnssömn 
motsvarande 8 timmar. Vistelsetiden bestäms i samråd mellan hem och förskola utifrån 
bådas förutsättningar och behov. Även innan nattarbete kan det finnas behov av vila, 
beslut om när barnet kan lämnas på förskolan fattas av rektor med hänsyn tagen till 
både vårdnadshavare och barnets behov. 

Vistelsetid 

Vistelsetiden är vårdnadshavarnas gemensamma arbetstid/studietid plus restid vilket 
kan innebära att den som börjar senare lämnar och den som slutar tidigare hämtar. När 
vårdnadshavare är ledig, har semester eller uppehåll från studier ska även barnet vara 
ledig. Det gäller även om bara en av vårdnadshavarna med samma folkbokföringsadress 
är ledig. 

 
6 Skollagen (2010:800) 8 kap 14 § 
7 Skollagen (2010:800) 8 kap, 14 § 
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Sjukskrivning 

Om vårdnadshavare blir sjukskriven en längre period (gäller även graviditetspenning) 
har barnet rätt att gå i förskolan 15 tim/veckan. Vid behov av fler timmar görs en 
bedömning utifrån tidigare placeringstid och sjukdomens omfattning, vistelsetiden 
bestäms och beslutas av rektor efter inlämnande av sjukintyg. 

Föräldraledig 

I direkt anslutning till syskons födelse får barnet vistas på förskolan enligt tidigare 
godkänt schema i 10 dagar (dagarna kan inte sparas). Därefter får barn med 
föräldraledig vårdnadshavare vara i förskola 15tim/vecka. Tiden förläggs 3 timmar/dag 
5 dagar/vecka eller 5 timmar/dag 3 dagar/vecka enligt vårdnadshavarnas önskemål. 
Man väljer veckodagar över tid och kan inte byta vid exempelvis helg, sjukdom eller 
annan orsak. Vistelsetiden (klockslag) bestäms utifrån verksamhetens förutsättningar. 
En förälder kan inte vara föräldraledig för ett barn samtidigt som det barnet är i 
förskola/pedagogisk omsorg. 

Arbetssökande 

Barn till arbetssökande som är inskriven på arbetsförmedlingen, erbjuds 15 
timmar/veckan i förskola enligt samma regler som vid föräldraledighet. Tillsammans 
med förskolan bestäms ett grundschema enligt ovan, flexibilitet i schemat erbjuds i 
samband med arbetsintervju. Om timmarna på förskolan kontinuerligt överstiger 15 
tim/veckan till exempel på grund av timanställning eller annan arbetsmarknadsåtgärd 
ska grund för placering ändras till arbete/studier.  

Allmän förskola 

Allmän förskola erbjuds från höstterminen det år barnet fyller 3 år. Antal timmar i 
förskolan är 15 tim/vecka. Vistelsetiden är avgiftsfri och följer grundskolans läsårstider, 
totalt 525 tim/år (ingen vistelse på lovdagar). Allmän förskola som grund för placering 
gäller de vårdnadshavare som inte är föräldraledig med annat syskon eller pensionär. 
 
Allmän förskola erbjuds i förskola men inte i familjedaghem. De 3 till 5-åringar som 
redan har en plats i familjedaghem erbjuds, om vårdnadshavare så önskar, byte till 
förskola hösten det år som barnet fyller tre år. Vårdnadshavaren har också möjlighet att 
ha barnet både i familjedaghem och i allmän förskola, men då är det vårdnadshavarens 
ansvar att lämna och hämta barnet på förskolan. 

Frånvaro 

Ansökan om frånvaro upp till 2 månader kan göras, under sommarmånaderna (jun-aug) 
gäller 3 månader. Beslut fattas av rektor. Betalningsskyldighet gäller under hela 
frånvaron. Om barnet haft oanmäld frånvaro i 1 månad avslutas placeringen den 15:e i 
nästkommande månad. 
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Uppsägning 

Uppsägningstiden är 30 dagar och räknas från den dag uppsägningen inkommit, såvida 
inte datum för avslut ligger längre fram i tid än 30 dagar. Om tiden mellan två 
placeringar är mindre än 90 dagar så kommer avgift att tas ut även för den lediga 
perioden. Gäller inom samma verksamhetsform. Uppsägning görs via e-tjänst. 

Om platsen delas av två vårdnadshavare som bor på olika folkbokföringsadresser ska 
uppsägningen göras av vårdnadshavarna var för sig. 

Om platsen sägs upp innan planerat startdatum tas ingen avgift ut. Sägs platsen upp från 
planerat startdatum eller efter tas avgift ut under uppsägningstiden, även om platsen 
inte har nyttjats. Avgift tas ut från uppsägningsdag och 30 dagar framåt. 

Flytt 

Vid utflytt från kommunen får platsen behållas max fyra månader förutsatt att man 
ansökt om förskoleplats i den nya hemkommunen. Om platsen önskas behållas längre än 
fyra månader ska särskild ansökan om detta skickas in. Beslut fattas på delegation8. 

Övergång mellan förskola och fritidshem 

Under sommaren (vecka 28–31) tillhör barnen som ska börja förskoleklass fortsatt 
förskola och de som är i behov av sommaromsorg behöver anmäla behovet i särskild e-
tjänst. Den 31 juli avslutas platsen i förskolan per automatik om platsen inte har sagts 
upp innan. Undantaget är om man är i behov av sommaromsorg då avslutas 
förskoleplatsen efter behovet upphör (om efter 31 juli).  
 
  

 
8 Skollagen (2010:800) 8 kap 13 § (2:a stycket) 
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Fritidshem 
Barn i Ale kommun har rätt till plats i fritidshem tillhörande den skola där barnet är 
inskrivet eller blivit erbjuden placering. Detta förutsatt att vårdnadshavare gör ett aktivt 
val och ansöker om plats samt uppfyller följande kriterier: 

• Vårdnadshavare arbetar eller studerar (förutsatt att studierna är 
studiemedelsberättigade eller utbildning i svenska för invandrare SFI).  

• Barn som har ett eget behov utifrån familjens situation i övrigt9. 

• Vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig med syskon. 

• Barnet är folkbokfört i Ale kommun vid önskat placeringsdatum om fritidshem 
önskas innan skolplaceringen påbörjats till hösten (till exempel vid flytt till 
kommunen i juni). 

Ale kommun erbjuder omsorg efter behov och mot uppvisande av intyg till 
vårdnadshavare som är: 

• Sjukskriven efter medicinskt omsorgsbehov 

• Hemma med sjuk- eller graviditetspenning 

Ansöka om plats 

Ansökan om plats görs via e-tjänst på ale.se.  

Fritidshemsplats ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan 
plats10. Efter inkommen ansökan underrättas berörd verksamhet och eleven erbjuds 
plats. Plats erbjuds på den enhet som tillhör skolan där barnet går.   

Vid behov av plats i fritidshem enbart under skollov, måste vårdnadshavare ansöka om 
det. Om barnet har en ordinarie fritidshemsplats avslutas den per automatik vid 
ansökan om lovfritids.  Lovplatsen är avgiftsbelagd.  

Vistelsetid 

Ordinarie fritidshem innebär vistelse före och efter skoldagen samt skollov mellan 
klockan 06.00 - 18.00. Under sommar- och jullov, samt klämdagar och studiedagar har 
fritidshemmen begränsat öppethållande.  

Barn till vårdnadshavare som är arbetssökande/föräldraledig får vara på fritidshemmet 
upp till 30 timmar per vecka inklusive skoltid. Tiden räknas från skoldagens början och 
innebär en samlad dag från skolstart och 6 timmar framåt per dag, exempelvis kl.08.00-
14.00 måndag-fredag. (Ingen morgonomsorg). Det gäller även under lov, tiden är då max 
6 timmar/dag. 

 
9 Skollagen (2010:800) 14 kap 5 § 
10 Skollagen (2010:800) 14 kap 4 § 
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Fritidshem under skollov som erbjuds under lov och studiedagar. Vistelsetiden är 
klockan 08.00–15.00. Avgift tas ut varje månad 

Vid behov av omsorg under på obekväm arbetstid (18:00-06:00) gäller samma regler 
som för förskola.  

Utökad tid 

Barn har även rätt till omsorg om barnet har ett särskilt behov11 eller ett eget behov 
utifrån familjens situation i övrigt. Behovet utreds av specialpedagog innan plats kan 
erbjudas. Kortare period (max 4 veckor) för utökad tid kan beslutas av rektor. 

Uppsägning 

Uppsägningstiden är 30 dagar och räknas från den dag uppsägningen inkommit, såvida 
inte datum för avslut ligger längre fram i tid än 30 dagar. Avgift tas ut under 
uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte. 

Om man vill säga upp platsen under en period måste man söka plats på nytt. Om tiden 
mellan två placeringar är mindre än 90 dagar så kommer avgift att tas ut även för den 
lediga perioden. 

Om vårdnadshavarna har olika folkbokföringsadresser och båda är platsinnehavare, så 
måste de säga upp sin placering var och en för sig. 

Fritidshemsplatsen avslutas automatiskt vid vårterminens slut (sista juni) det år som 
barnet fyller 13 år12.  

  

 
11 Skollagen (2020:800) 14 kap 6 § 
12 Skollagen (2020:800) 14 kap 7 § 
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Avgifter barnsomsorg 
Ale kommun tillämpar maxtaxa. Det innebär att avgifterna regleras i enlighet med den 
bidragsram som beslutas om och utbetalas av Skolverket för varje år. Avgifter och taxor 
beslutas av kommunfullmäktige.  

Avgift betalas 12 gånger per år. Det innebär att man betalar även under semester eller 
annan ledighet. 

Inkomst och grund för placering (kontrakterad tid 60 eller 15 tim) är grund för 
beräkning av avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Vårdnadshavare 
ansvarar för att lämna in korrekta uppgifter för beräkning av avgiften. Uppgifter ska 
lämnas i kommunens e-tjänst.  

I de fall vårdnadshavarna är folkbokförda på samma adress blir båda vårdnadshavarna 
platsinnehavare och därmed ansvariga för barnomsorgsavgiften. Vårdnadshavare som 
är folkbokförda på olika adresser erhåller delad faktura. Även intäkter från 
sambo/maka/make som inte är vårdnadshavare till barnet, men som är folkbokförd i 
hemmet, inräknas och behöver lämna inkomstuppgifter13.  

Avgift betalas från och med det startdatum som meddelats av förskolan, pedagogisk 
omsorg eller fritidshemmet och så länge barnet har en plats. Vid önskan om uppskjuten 
inskolning (max två veckor) betalas full avgift från erbjudet startdatum. Initiativ till 
senare inskolningsstart av verksamheten senareläggs även debiteringsstarten. Avgiften 
för platsen är ett abonnemang per helår och inga avdrag ges vid semester, sjukdom eller 
annan ledighet. Undantag kan göras om synnerliga skäl finns.   

Ale kommun arbetar med avgiftskontroll och efterdebiterar vid felaktigt inlämnade 
inkomstuppgifter. Avgiftskontrollen genomförs med två års eftersläpning. Kontroll av 
inkomstuppgifter hämtas från Skatteverket. Om för mycket avgifts betalas in, görs även 
en återbetalning. 

Vilka inkomster som är inkomstgrundande finns att läsa på Skatteverkets webbplats. 

Avgiftsfri allmän förskola  

Enligt skollagen 2010:800 8 kap 4 § lag har alla barn rätt till avgiftsfri allmän förskola 
från och höstterminen det år som barnet fyller tre år. Om barnet går i förskola upp till 15 
timmar per vecka innebär det att förskolan är avgiftsfri 525 timmar per helår. Allmän 
avgiftsfri följer skolans läsårstider och vilket innebär att barnet är ledigt under loven 
(höstlov, jullov, sportlov, påsklov och sommarlov).  

Om barnet har behov av förskoleplats 16 timmar eller mer per vecka ges en reducering 
motsvarande 15 timmar per vecka/525 timmar per år.  

 

 
13 Föräldrabalken (1949:381) 7 kap 5 § 
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Föräldralediga och arbetssökande 

Från och med höstterminen (aug) det år som barnet fyller 3 år är det avgiftsfritt 15 
timmar/vecka i förskola.  

Barn till vårdnadshavare som är föräldraledig eller arbetssökande har barnet rätt till 
förskola även under loven men mot en avgift.  

Vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande behöver göra ett val om de 
önskar att barnet ska gå 15 tim/veckan även under loven, det går då endast att välja 
omsorg på alla lov eller inga lov, avgift tas ut under hela året som en lägre månadsavgift. 
Anmälan om lov ska göras så snart grund för placering ändras till föräldraledig eller vid 
start i förskolan. Om önskemålet ändras under tidens gång behöver vårdnadshavarna 
ändra grund för placering i e-tjänsten, om det sedan finns önskemål från samma familj 
att ändra tillbaka ännu än gång tas avgift ut för hela perioden emellan. 

Fritidshem under skollov 

Vid behov av barnomsorg endast under skolans lov kan vårdnadshavarna ansöka om 
det. Ansökan görs med minst en hel period åt gången (period = juli-december eller 
januari-juni), det går alltså inte att ansöka om enstaka lov. Särskild avgift för fritidshem 
under skollov debiteras vid påbörjad period eller tas ut direkt i anslutning till den 
ordinarie platsen.  

Inhämtning av uppgifter 

Ale kommun har rätt att kontrollera de uppgifter som vårdnadshavare lämnar hos andra 
myndigheter och berörda parter. Det kan till exempel handla om:  

• Arbetsgivarintyg med specificerad arbetstid 

• Information om föräldraledighet från arbetsgivare och Försäkringskassan. 

• Intyg från utbildningssamordnare att vårdnadshavare aktivt deltar i studierna 
och schema för studierna.  

• Information från Arbetsförmedlingen att vårdnadshavare är registrerad och 
aktivt söker arbete.  
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Ärendet

Sektor service upprättar varje år en lokalförsörjningsplan vilken redogör för kommunens
lokalbehov och anger riktningen för investeringar i verksamhetslokaler under en tioårsperiod.
Planen visar vilka behov som ingår i den långsiktiga planeringen samt utgör ett uppdrag till
servicenämnden att utreda, presentera och genomföra lösningar för lokalbehoven i samverkan
med sektorerna.

Under 2020 genomfördes ett antal områdesutredningar för att övergripande kartlägga behov
och förutsättningar. Under 2021 har lokalförsörjningsenheten arbetat vidare med
områdesutredningarna och aktuell lokalförsörjningsplan där behoven har beaktats utifrån en
strategi-, konsekvens- och rimlighetsanalys (SKOR). SKOR-arbetet har resulterat i en
övergripande projektplan. Projektplanen uppdateras vid ändrade förutsättningar och
information återkopplas till utbildningsnämnden vid ett antal tillfällen under kalenderåret.

Statusbesiktning för kommunens samtliga fastigheter är klar. Det är framtaget ett förslag till
prioritering för vilka projekt/underhåll som är aktuella år 2023. I prioriteringsarbetet har det
gjorts en avvägning av rimligheten av underhållsarbetet i relation till lokalförsörjning.
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