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Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun granskat hur
nämnden för barn, ungdom och skola (BUS-nämnden) arbetar för att samtliga elever ska klara
målen i alla ämnen.
Vår sammanfattande bedömning är att BUS-nämndens systematiska kvalitetsarbete inte i
tillräcklig grad stödjer skolornas kvalitetsarbete, och därtill inte ger ett tillräckligt underlag på
nämndsnivå för att kunna identifiera adekvata utvecklingsinsatser. Vi grundar vår bedömning
bland annat på att rektorer ger uttryck för att deras kvalitetsrapporter inte bidrar till att utveckla
skolans kvalitetsarbete och att betyg och skillnader i måluppfyllelse mellan pojkar och flickor
inte analyserats i tillräckligt hög grad.
Vi ser utifrån intervjuerna att det finns en stolthet över skolornas arbete uttryckt av de som
arbetar på dem, vilket är positivt, men det förefaller samtidigt inte finnas en kritisk ansats när
det gäller att en tredjedel av eleverna inte uppnår grundläggande behörighet. En teori som
kan stödjas av våra iakttagelser är att förväntningarna på (vissa av) eleverna är för lågt ställda.
Vi ser att det därför är viktigt att göra en korrekt analys, baserat på en kartläggning, av vilka
behov det finns hos eleverna. Det finns en risk att skolorna fokuserar på elever med störst
behov, som kan gynnas av mindre klasser, ett långsammare tempo i undervisningen och mer
stöd. Skollagen uttrycker dock att samtliga elever ska få möjlighet att få utvecklas så långt
som möjligt mot utbildningens mål.
Vi har bland annat gjort följande iakttagelser:
Ñ Läsåret 2016/17 var 68 procent av eleverna i årskurs 9 behöriga till ett yrkesprogram.
Ñ Av statistik för måluppfyllelse i årskurs 9 kan vi utläsa att det mellan 2012-2017 inte

skett någon förbättring avseende elevernas måluppfyllelse. Snarare är det en lägre
andel elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen idag. Meritvärdet har också
sjunkit. Andelen elever med utländsk bakgrund har ökat avsevärt, däremot ligger
andelen elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning på samma nivå som
tidigare. Samtliga resultatmått ligger under riksgenomsnittet.

Ñ Samtliga besökta lektioner och skolor hade generellt sett en inbjudande atmosfär och
en hög grad av studiero. Också rasterna präglades, såvitt vi kunde se, av ett relativt
lugn. I klassrummen föreföll lärarna engagerade och förberedda inför undervisningen.

Ñ Undervisningsnivån föreföll på flera håll vara relativt grundläggande och anpassad
utifrån att vissa elever eventuellt hade behov av ett långsammare tempo. Trots duktiga
pedagoger föreföll detta resultera i att en del elever tappade intresset för
undervisningens innehåll och blev distraherade på annat håll.

Ñ I de kvalitetsrapporter vi tagit del av finns ingen analys av nyckeltal eller uppföljning av
genomförda utvecklingsinsatser. Rapporterna redogör för genomförda insatser,
utmaningar på skolan och hur de avses hanteras, samt utvecklingsområden under
innevarande läsår.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi BUS-nämnden att:
Ñ Skapa stöd för skolornas kvalitetsarbete, med fokus på analyser av elevernas resultat

och vilka insatser som krävs för att höja måluppfyllelsen.
Ñ Följa upp nuvarande resursfördelningssystem utifrån hur väl det svarar mot

verksamheternas behov, bland avseende elever i behov av särskilt stöd.
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1. Inledning

Bakgrund
I skollagen anges att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver
i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Om det framkommer att en elev inte
kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form
av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Varje huvudman inom
skolväsendet ska därtill på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp
och utveckla utbildningen.
Skollagen anger därmed att det för grundskolan ska finnas en tydlig strävan hos huvudmännen
att säkerställa att samtliga elever uppnår målen i alla ämnen, bland annat genom att identifiera
och tillgodose elevernas eventuella behov av särskilt stöd samt genom att systematiskt och
kontinuerligt arbeta med kvalitetsutvecklingen av skolverksamheten.
I Karlshamn har 67,4 procent av eleverna på de kommunala skolorna läsåret 2015/16 uppnått
kunskapsmålen i alla ämnen. Detta genomsnitt är nästan 10 procentenheter lägre än
rikssnittet, som ligger på 76,4 procent. Det är också en sänkning jämfört med läsåret 2014/15
i Karlshamns kommun, då 69 procent av elever uppnådde kunskapsmålen i alla ämnen.
De förtroendevalda revisorerna har mot bakgrund av ovanstående valt att granska nämnden
för barn, ungdom och skolas arbete avseende måluppfyllelse inom grundskolan, med särskild
fokus på skolresultaten i årskurs 7-9.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet är att granska hur nämnden för barn, ungdom och skola arbetar för att samtliga elever
ska klara målen i alla ämnen. I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:
Ñ Stödjer nämndens styrning, ledning, organisation och uppföljningssystem kvalitetsarbetet

på såväl nämndsnivå som enhetsnivå?
Ñ Finns dokumentation för grundskola som är tillräcklig för att ligga till grund för analys och

beslut på nämndsnivå om prioriteringar av utvecklingsinsatser?
Ñ Har nämnden genomfört en uppföljning och utvärdering av resursfördelningssystemet och

dess konsekvenser för skolornas arbete med elever i behov av särskilt stöd?

Genomförande och avgränsning
Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer har genomförts med
nämndens presidium och ansvariga inom verksamhetsledningen (se källförteckning). De tre
kommunala 7-9 skolorna har besökts, vardera en halvdag, för intervjuer med rektorerna samt
ett urval av lärare och elevhälsopersonal.
Granskaren har därtill genomfört observationer av klassrumsundervisningen på samtliga tre 7-
9 skolor (se vidare i avsnitt 3.2). I observationerna har några lektioner på varje skola besökts
och särskilda aspekter har noterats. Dessa är hur lektionen startar och slutar, hur eleverna är
grupperade, lärarens undervisningsmetoder, elevernas engagemang och eventuell annan
personals roller. Granskaren har enbart observerat och därmed hållit sig i bakgrunden för att
inte störa undervisningen. Observationerna har syftat till att ge en inblick i hur undervisningen
är organiserad, dock bör redogörelserna av observationerna ses som ett kvalitativt inslag i
granskningen som kompletterar övriga iakttagelser.
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Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd
mellan augusti och november 2017.
Granskningen omfattar grundskolan med särskilt fokus på årskurs 7-9.
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2. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser,
slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och förarbeten eller
interna regelverk och riktlinjer. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd
teoribildning. I denna granskning använder vi oss av de fyra revisionskriterier som anges
nedan.

Skollagen
Skollagen (2010:800) reglerar huvudmännens arbete med bland annat systematiskt
kvalitetsarbete, elevernas utveckling mot målen och en likvärdig resursfördelning.
I juli 2014 förtydligades i skollagen (2 kap. 8 §) avseende resursfördelning, och det anges att
kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas
olika förutsättningar och behov. Vidare förtydligas i lagen att rektorn och förskolechefen
ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar
och behov.
I förarbetet till lagändringen, proposition 2013/14:148, lyfts det fram att rätten till en likvärdig
utbildning för alla barn och elever är en av de viktigaste grundprinciperna i det svenska
utbildningsväsendet. Att resurser viktas och fördelas utifrån barns och elevers olika
förutsättningar och behov ses som ett mycket viktigt instrument för att kunna uppnå likvärdighet
i utbildningen. Det ses också som en viktig förutsättning för att eleverna ska nå utbildningens
mål. I skolan bör särskild hänsyn tas till att ge eleverna förutsättningar att nå kunskapskraven
och i övrigt utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål.
Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att
fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas förutsättningar och behov (2 kap.
10 §). Rektorn har därmed ett särskilt ansvar för att resursfördelning och stödåtgärder
anpassas till den värdering av elevernas utveckling som lärare gör.
Skollagen reglerar i fjärde kapitlet 2-6 §§ hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas.
Här anges bland annat att:

Ñ Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Ñ Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen ska genomföras även på
skolenhetsnivå.

Ñ Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.
Begreppet pedagogiskt ledarskap, som vi använder oss av i rapporten, definierar
Skolinspektionen detta på följande vis1:
”Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att leda skolans arbete och ansvara för en god
måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra skolans resultat
så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Det betyder att rektor
måste ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget och för att kunna leda sin
personal när det gäller att omsätta det i undervisningen. Vidare måste rektor leda och styra
lärprocesser samt skapa förståelse hos medarbetarna för sambandet mellan insats och
resultat.”

1 https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Fran-brist-till-mojlighet/Rektors-ledarskap/
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Skolverkets allmänna råd
Skolverket har 2012 utgivit allmänna råd med kommentarer om det systematiska
kvalitetsarbetet för skolväsendet. Allmänna råd är rekommendationer till hur skolor ska
tillämpa förordningar och föreskrifter. Råden ska följas om skolan inte handlar på ett annat
sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls.
Skolverket har vidare 2014 gett ut allmänna råd med kommentarer om arbetet med extra
anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Dessa är en vidareutveckling och
förtydligande av skollagen inom detta område. Bestämmelserna grundas i att alla elever ska
ges ledning och stimulans utifrån sina egna förutsättningar för att på bästa sätt uppnå
kunskapskraven. I ett första led bör extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen
tillämpas för de elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven. Om anpassningarna
bedöms otillräckliga ska detta anmälas till rektorn som skyndsamt ska sätta igång en utredning
kring elevens behov av särskilt stöd. Utredning kan också inledas om det finns särskilda skäl
att anta att anpassningar skulle vara otillräckliga. Samråd med elevhälsan ska alltid ske om
det inte bedöms uppenbart obehövligt.

Kommunfullmäktiges mål
Kommunfullmäktige i Karlshamn har beslutat om fem inriktningsmål för 2017, varav ett lyder
”Karlshamn erbjuder god livskvalitet”. Under målet beskrivs inriktningen för skolan bland annat
på följande vis:
Vi vill se ett livslångt lärande där alla har tillgång till en högklassig utbildning genom hela livet,
från förskola till högre utbildning och folkbildning. Det innebär goda möjligheter till
kompetensutveckling och att byta yrkesbana genom hela livet. Utbildning ska komma alla
människor till del och vara öppen för alla. Därför är skolorganisationen en viktig del för
samhällsutvecklingen i hela kommunen.

Goda utbildningsmöjligheter förutsätter bra utbildningsmaterial och en god och trygg
studiemiljö och bra tillgång till elevvårdspersonal. Elever ska ha bra förutsättningar att lära sig
det svenska språket och därför ska det finnas god tillgång till modersmålsundervisning.

Skolan ska utvecklas i takt med samhället och ge en insikt om arbetslivets förutsättningar och
behov. Det är viktigt att den stora kompetensen som finns hos personalen i skolan tas till vara
på och att proffsen får vara proffs. I övrigt satsar kommunen så att varje elev har en egen
elevdator för sitt skolarbete.

/…/ Karlshamn ska ha en skola med höga resultat där varje barn ges bästa möjliga
förutsättningar att lyckas. Kommunen har en skyldighet att se till att varje elev får verkliga
möjligheter till fullständiga betyg. På samma sätt har eleverna och deras vårdnadshavare en
skyldighet att ta vara på de möjligheter som ges. Under 2017 kommer utvecklingen av en
skolorganisation, där varje individ lyckas, att vara prioriterat.

Till målet finns det kopplat två indikatorer som berör grundskolan:
Ñ Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet
Ñ Meritvärde i årskurs 9
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3. Granskningsresultat

Elevernas måluppfyllelse
I detta avsnitt redovisar vi elevernas måluppfyllelse i årskurs 9 utifrån den statistik som finns
tillgänglig i Skolverkets databas Siris.
I SKL:s öppna jämförelser för grundskolan 2016 ligger Karlshamns kommunala skolor på plats
279 av 290. Detta är en försämring jämfört med föregående läsår, då Karlshamn låg på plats
230.
I tabellen nedan framgår en jämförelse över tid för de kommunala grundskolorna i Karlshamn.
Av statistiken kan vi utläsa att det mellan 2012-2017 inte skett någon förbättring avseende
elevernas måluppfyllelse. Snarare är det en lägre andel elever som uppnår kunskapskraven i
alla ämnen idag. Meritvärdet har också sjunkit. Andelen elever med utländsk bakgrund har
ökat avsevärt, däremot ligger andelen elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning på
samma nivå som tidigare. Samtliga resultatmått ligger under riksgenomsnittet. Jämfört med
riket har Karlshamn en större andel elever i åk 9 med föräldrar med eftergymnasial utbildning,
och likaså en större andel elever med utländsk bakgrund (läsåret 2016/17).

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Antal elever åk 9 329 295 292 277 288 315

Andel (%) elever med utländsk
bakgrund 13 14 11 17 17 31

jfr riket 19 21 22 23 23 25

Andel (%) elever med föräldrar med
eftergymnasial utbildning 53 54 53 53 56 56

jfr riket 48 49 50 51 52 53

Andel (%) elever som uppnår
kunskapskrav i alla ämnen, åk 9 76 68 72 69 63 61

jfr riket 76 76 76 75 72 72

Meritvärde åk 92 207 205 208 214 201 197

jfr riket 209 210 211 220 219 218

Andel (%) elever som är behöriga
till ett yrkesprogram åk 9 84 86 88 83 76 68

jfr riket 87 87 86 84 81 81

Tabell: elevers slutresultat i årskurs 9 i Karlshamns kommunala skolor mellan åren 2012-2017.
Skolverkets statistik, avrundade tal.

I tabellen nedan visas slutresultatet för årskurs 9 läsåret 2016/17 uppdelat per skola samt för
enskilda huvudmän i Karlshamn. Statistiken visar att det inte finns större variationer skolorna
emellan. Mellan de två skolenheterna på Österslättskolan skiljer det sig dock betydligt, men
enligt det som framkommit i intervju beror detta inte på någon särskild gruppering av elever,
utan är endast ett utfall för i år. Statistik från föregående år, som visas i parentes, stödjer denna

2 2015-2017 avser statistiken genomsnittligt meritvärde i 17 ämnen. Åren dessförinnan avser
statistiken 16 ämnen.
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uppfattning. Exkluderat nyanlända elever ökar andelen behöriga till yrkesprogram några
procentenheter på Norrevångskolan och Stenbackaskolan. På Österslättskolan A ökar
andelen behöriga betydligt, med 32 procentenheter. Det indikerar att det inom denna enhet
finns ett antal nyanlända elever, som inte uppnått grundläggande behörighet läsåret 2016/17.

Skola Antal elever Andel (%) som
uppnått
kunskapskraven i
alla ämnen

Andel (%)
behöriga till
yrkesprogram

Andel behöriga
(%) exkluderat
nyanlända elever

Norrevångskolan 67 (71) 63 (58) 67 (70) 71 (73)

Stenbackaskolan 94 (63) 64 (68) 70 (79) 79 (91)

Österslättskolan A 66 (61) 40 (67) 52 (84) 84 (84)

Österslättskolan B 88 (75) 72 (61) 78 (72) 87 (76)

Enskild huvudman 32 (44) 94 (73) 100 (80) 100 (80)

Tabell: elevers slutresultat i årskurs 9 i Karlshamns skolor läsåret 2016/17. Inom parentes anges
resultat för läsåret 2015/16. Skolverkets statistik, avrundade tal. Österslättskolan är indelad i två
enheter, därav uppdelningen.

Sett till elevernas bakgrundsfaktorer, såsom kön, föräldrars utbildningsbakgrund och
svensk/utländsk bakgrund finns det stora variationer i måluppfyllelse, vilket kan utläsas av
tabellen nedan. Mellan pojkar och flickor finns stora skillnader, där andelen pojkar som
uppnått kunskapskraven i alla ämnen ligger nästan 20 procentenheter under flickorna.3
Utbildningsnivån hos föräldrarna ter sig också ha en inverkan på elevernas resultat, likaså
om eleverna är födda utomlands och har utländsk bakgrund. I denna kategori är det endast
24 procent som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.

Andel (%) elever Andel (%) som uppnått
kunskapskraven i alla
ämnen

Andel (%) behöriga
till yrkesprogram

Pojkar 55 53 63

Flickor 45 70 74

Elever med föräldrar med
förgymnasial eller gymnasial
utbildning

44 42 54

Elever med föräldrar med
eftergymnasial utbildning

56 83 87

Elever med svensk bakgrund 69 75 83

Elever med utländsk
bakgrund, födda i Sverige

6 77 100

Elever med utländsk
bakgrund, födda utomlands

26 24 32

3 Rikssnittet ligger på 10 procentenheters skillnad mellan pojkar och flickor avseende uppnådda
kunskapskrav läsåret 2016/17, där pojkar ligger på 67 procent och flickor på 77 procent.
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Tabell: elevers slutresultat i årskurs 9 i Karlshamns kommunala skolor läsåret 2016/17 fördelat efter
bakgrundsfaktorer såsom kön, föräldrars utbildningsnivå och svensk/utländsk bakgrund. Skolverkets
statistik, avrundade tal.

Förvaltningens och skolornas organisering
I detta avsnitt redogör vi för hur BUS-nämnden valt att organisera utbildningsförvaltningen,
bland annat utifrån de stödresurser som finns tillgängliga för rektorer. Vi redogör även
övergripande för det som framkommit under besök på skolorna och samtal med rektorer.

3.2.1. Utbildningsförvaltningens organisering
Utbildningsförvaltningen har ett elevhälsoteam på förvaltningsnivå, kallat för den strategiska
elevhälsan. Teamet består av kurator, psykolog, skolsköterska och specialpedagog samt
enhetschef för resurscenter, som tillika är sammankallande. Skolorna har lokala elevhälsoteam,
där specialpedagog, skolsköterska och kurator ingår och där man har tillgång till skolpsykolog
vid behov.
På övergripande nivå finns det även ett resurscenter som består av specialpedagoger som
arbetar i förskolan, specialpedagoger med inriktning mot tal och språk samt en logoped.
Deltagarna i den strategiska elevhälsan tillhör, förutom skolsköterska och verksamhetschef,
resurscenter.
Förvaltningen har en personalresurs, en före detta rektor, som arbetar med organiseringen av
undervisningen för nyanlända elever, häri även studiehandledningen och
modersmålsundervisningen. Förberedelseklasslärarna är anställda centralt och ”lånas ut” till
skolorna efter behov. Tidigare har förberedelseklasserna främst organiserats på
Österslättskolan, men detta har enligt uppgift gradvis förändrats, och klasserna har spridits ut
mer även till de andra skolorna.

3.2.2. Iakttagelser från intervjuer och observationer på skolorna
Utifrån samtal med lärare och rektorer iakttar vi en övergripande nöjdhet med arbetsmiljön för
såväl lärare som elever. Det ges olika förklaringar till det faktum att nästan en tredjedel av
eleverna inte uppnår grundläggande behörighet. En förklaring är den höga andelen
nyanlända elever. En annan förklaring är att inte tillräckliga resurser sätts in under de tidigare
åren i grundskolan. I något annat fall menar lärare att eleverna med stora stödbehov borde
hanteras kommunövergripande, genom särskilda grupperingar och placeringar. Generellt
framkommer en uppfattning kring en väldig variation kring elevernas behov och
kunskapsnivåer.

Observationer

I observationer av undervisningen i klassrummen på de tre 7-9 skolorna noterades en del
intressanta aspekter, vilka kortfattat listas här:4

4 Dessa är dock subjektiva observationer, utifrån granskarens tolkning av sammanhanget, och är endast
utifrån den ögonblicksbild som förmedlades på de lektioner granskaren deltog i. De syftar därmed inte
till att på egen hand ge uttryck för en helhetsbild. Tillsammans med övrigt granskningsresultat kan
tolkningarna dock användas för att peka på tendenser som kan vara intressanta delar i en övergripande
analys och bedömning av kvalitet i undervisningen. Skolinspektionen använder sig av liknande
observationer utifrån följande observationsschema: https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-
si/04-rad-och-vagledning/vanliga-brister/observationsschema-v-08.pdf
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Ñ Samtliga besökta lektioner och skolor hade generellt sett en inbjudande atmosfär och
en hög grad av studiero. Också rasterna präglades, såvitt vi kunde se, av ett relativt
lugn. I klassrummen föreföll lärarna engagerade och förberedda inför undervisningen.

Ñ I flera klassrum fanns personal utöver undervisande lärare, vars roll inte föreföll helt
tydlig. I några fall var det elevassistenter, som inte behövdes för tillfället till eleven i
fråga, i andra fall var det ytterligare lärare.

Ñ Eleverna hade inte egna hemklassrum, utan tog sig till undervisande lärares klassrum.
På flera håll var eleverna grupperade utefter eget tycke. Detta resulterade generellt i
en könsfördelning, där pojkar och flickor satt uppdelade i mindre grupper. På en
slöjdlektion noterades att flickorna satt i ett annat rum, där motivationen och studieron
föreföll högre än i det rum där de flesta pojkar arbetade med sin uppgift.

Ñ Undervisningsnivån föreföll på flera håll vara relativt grundläggande och anpassad
utifrån att vissa elever eventuellt hade behov av ett långsammare tempo. Trots duktiga
pedagoger föreföll detta resultera i att en del elever tappade intresset för
undervisningens innehåll och blev distraherade på annat håll.

Ñ På en lektion lades en längre stund på att gå igenom planeringen för veckan, med
läxor och tidpunkter för prov. Eleverna fick också tid avsatt för att gå igenom sina e-
postmeddelanden. Samtliga elever på denna lektion hade egna bärbara datorer.
Informationen som behandlades fanns upplagd digitalt, vilket innebar att eleverna
hade kunnat ta del av den utanför undervisningen.5

Ñ Samtalsutrymmet för eleverna visade på stora variationer. På några lektioner
upprepade undervisande lärare flera gånger att eleverna skulle räcka upp handen
istället för att tala rakt ut. När detta ignorerades uppmärksammade läraren ändå de
som talade rakt ut och tillät dem att ta plats.

Ñ Klasstorlekarna var generellt relativt små, upp till 20 elever närvarande, i flera fall
betydligt färre elever än så.

3.2.3. Upplevelser av undervisningen utifrån enkäter
Vi har tagit del av Skolinspektionens enkäter genomförda med elever, vårdnadshavare och
personal under våren 2017. I många avseenden ligger Karlshamns kommunala skolor nära
riksgenomsnittet i enkätutfallet. I de avvikelser som finns från genomsnittet ligger bland annat
tillit till elevens förmåga när det gäller pedagogisk personal och utmaningar när det gäller
elever i årskurs 9. De gråmarkerade raderna i tabellerna nedan redogör för rikssnittet medan
de vita raderna redogör för utfallet i Karlshamn. Bland annat kan vi utläsa att på påståendena
till pedagogisk personal om huruvida eleverna kan nå kunskapskraven samt vill utvecklas och
prestera ligger Karlshamn under rikssnittet avseende andelen pedagoger som angivit att
påståenden stämmer helt och hållet.6

5 I faktagranskning framkommer tillägg om att observationen genomfördes på elevernas UD-tid
(utvecklingsdialog). Detta är inte är timplaneförlagd ämnestid utan tid utöver timplanen, där syftet är att
eleven ska träna på att ta ansvar samt bli delaktig i sitt eget lärande. UD är ett utvecklingsprojekt som
stöds av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).
6 Enkätresultaten avser samtliga pedagoger i årskurs 1-9. Det kan därmed finnas skillnader i resultat
mellan F-6 och 7-9, som inte framkommer här.
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Tabell: Frågeområde ”Tillit till elevens förmåga”. Från Skolinspektionens enkät till pedagogisk personal
i grundskolan i Karlshamn våren 2017.

Frågeområdet ”Utmaningar” visar på en tendens att det finns elever som anser att de inte kan
få svårare uppgifter, extrauppgifter eller tillräckliga utmaningar i skolan.

Tabell: Frågeområde ”Utmaningar”. Från Skolinspektionens enkät till elever i årskurs 9 i Karlshamn
våren 2017.

Nämndens mål, styrsystem och kvalitetsarbete
I detta avsnitt behandlar vi nämndens mål och styrsystem. Då nämnden har en
sammanslagen modell för de politiska målen och det systematiska kvalitetsarbetet har vi valt
att samla även nämndens kvalitetsarbete här.
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3.3.1. Nämndens mål
Det finns ett antal verksamhetsmål formulerade av kommunfullmäktige, som BUS-nämnden i
sin tur brutit ner ytterligare. De som direkt berör elevernas måluppfyllelse framgår av
nedanstående tabell tillsammans med nämndens formulerade mål och de indikatorer som
används för uppföljning av måluppfyllelse.7

KF:s verksamhetsmål BUS-nämndens mål Indikatorer

Barn och unga lär sig och
utvecklas

Ñ Alla barn och unga lär sig
och utvecklas så långt som
möjligt i förskola,
förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och
fritidshem

Ñ Andel behöriga elever till
något nationellt program i
gymnasieskolan

Ñ Skillnad mellan kvinnor och
män av andel behöriga
elever till något nationellt
program i gymnasieskolan

Ñ Genomsnittligt meritvärde i
grundskolans åk 9 –
skillnad mellan flickor och
pojkar

Ñ Enkätsvar åk 5 och åk 9:
”Skolarbetet gör mig så
nyfiken så jag får lust att
lära mig mer”.

Kommunen omprövar och
utvecklar kontinuerligt
verksamheten utifrån
uppdraget och
omvärldsbevakning

Ñ BUS-nämndens
verksamheter bedriver ett
systematiskt kvalitetsarbete
på alla nivåer

Ñ Antal inlämnade förslag i
förslagsverksamheten

Ñ Förvaltningschefens och
verksamheternas skattning
av systematiken i
kvalitetsarbetet efter
resultatdialoger (BRUK)

Det framgår av BUS-nämndens verksamhetsplan för 2017 att förutom att arbeta med de
verksamhetsmål och nämndsmål som har formulerats, har kommunfullmäktige gett nämnden
särskilda uppdrag som har formulerats på följande sätt:
Ñ Utveckla samverkan med arbetslivet med fokus på de yngre barnen
Ñ Särskilt arbeta med attraktiviteten på kommunens samtliga förskolor och skolor
Ñ Utveckla samarbetet inom grundskolan och mellan gymnasieskola och grundskola

enligt röda tråden.
Det framgår av nämndens verksamhetsplan att det är i verksamhetsplanerna på
verksamhetsnivå som dessa delar kommer adresseras. Vi har dock inte tagit del av dokument
där det framgår hur man arbetar med ovanstående punkter.

7 Utöver dessa mål finns bland annat mål kring ekologisk mat, entreprenöriellt förhållningssätt samt god
ekonomi, men dessa har vi valt att inte redovisa här. I tabellen fokuserar vi istället på de mål som är
direkt relaterade till elevernas måluppfyllelse i grundskolan.
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3.3.2. Nämndens styrsystem och systematiskt kvalitetsarbete
Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från Kompass Karlshamn, som är Karlshamns
kommuns övergripande styr- och ledningssystem. I beskrivning av det systematiska
kvalitetsarbetet framgår att varje enhet en gång per år ska lämna en kortfattad skriftlig
kvalitetsrapport/verksamhetsplan till utbildningsförvaltningen utifrån en gemensam mall.
Rapporten inlämnas senast den 30 september. Den 31 januari färdigställs rapporten utifrån de
mål som preciserats i nämndens verksamhetsplan och innehåller då även en ekonomisk
redovisning.
Det framgår vidare att så kallad kollegahandledning tillämpas mellan chefer en gång per år.
Cheferna väljer själva vilken verksamhet/kollega som ska besökas och dokumenterar utifrån
det som framkommit under tillfället.
BUS-nämnden har två kvalitetsdialoger två gånger per år, vilket enligt beskrivningen innebär
att enheterna har dialog ungefär vartannat år. Därtill har rektorerna enligt uppgift
resultatdialoger med förvaltningen var tredje månad.
Utbildningsförvaltningen redovisar tre gånger årligen verksamheternas resultat till BUS-
nämnden genom en resultatrapport: i samband med helårsbokslut, delårsbokslut samt i maj
månad. I beskrivning anges att det som grund för rapporten bland annat ligger
kvalitetsrapporter/verksamhetsplaner från enheterna, protokoll från kvalitetsdialoger mellan
enhet, förvaltning och nämnd, samt resultat från huvudmannaenkäter.

Resultatrapporter

I BUS-nämndens resultatrapport från april 2017 framgår att nämndens verksamheter arbetar
genom det systematiska kvalitetsarbetet med ett antal fastställda prioriterade
utvecklingsområden (och insatser kopplade till dessa):

Ñ Likvärdighet och inkludering
Ñ Resultatanalys
Ñ Kollegialt lärande (inom exempelvis läs- och skrivutveckling)
Ñ Kompetensförsörjning

I resultatrapporten beskrivs vidare att nämndens största utmaningar handlar om
kompetensförsörjning (förskollärare, lärare etc.), att fler elever ska nå målen i alla ämnen,
skillnaden mellan flickors och pojkars resultat och långsiktighet i lokalplanering. I övrigt listar
resultatrapporten kortfattat pågående insatser kopplade till dessa utmaningar, samt de
framgångsfaktorer som bedöms finnas i verksamheten.
I samlad resultatrapport för kalenderåret 2016 finns ett antal rubriker med underliggande
beskrivningar, bland kring kommunfullmäktiges mål, nämndens utmaningar och framgångar,
omvärldstrender och en ekonomisk analys.
Det finns dock inte en tydlig analys kopplad till de resultat som uppnåtts i skolorna. Inte heller
framgår hur det utvecklingsarbete som planerats 2017 är kopplat till en kartläggning av
verksamheternas behov.
En utmaning som återkommande lyfts fram i resultatrapporterna handlar om vikten av möta
elevernas olikheter, på bakgrund av bland annat de skillnader i måluppfyllelse som finns mellan
pojkar och flickor och en ökad heterogenitet inom elevgrupperna. Några
planerade/genomförda insatser framgår, såsom en utbildning inom neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Det går dock ej i ovan beskrivna resultatrapporter att utläsa konkreta
(tydligt definierade och tidsatta) utvecklingsaktiviteter och en samlad helhetsbild av var
grundskolan befinner sig i det pågående utvecklingsarbetet.
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3.3.3. Skolornas systematiska kvalitetsarbete
Vi har tagit del av skolornas senaste kvalitetsrapporter/verksamhetsplaner. Mallen för
kvalitetsrapporterna innehåller i stora drag följande rubriker:
Ñ Beskrivning av enheten
Ñ Sammanfattning av de viktigaste prioriteringarna för det kommande året
Ñ Omvärldsfaktorer
Ñ Analys av den egna verksamheten:

o Resultat av genomförda insatser
o Utvärdering och analys

Ñ Ekonomiska förutsättningar
Ñ Enhetens åtaganden, indikatorer och prioriterade insatser:

o Prioriterade utvecklingsområden och hur enheten avser att arbeta med dessa
o Förväntade resultat av planerade/pågående utvecklingsinsatser
o Möjligheter och hinder/utmaningar i det systematiska kvalitetsarbetet på enheten
o De viktigaste insikterna från kollegahandledningen

Ñ Enhetens prioriterade samplanering

I de kvalitetsrapporter vi tagit del av finns ingen analys av nyckeltal eller uppföljning av
genomförda utvecklingsinsatser. Rapporterna redogör för genomförda insatser, utmaningar på
skolan och hur de avses hanteras, samt utvecklingsområden under innevarande läsår.

I intervjuer framkommer från olika håll kritiska röster mot det system för kvalitetsarbete som
finns. Rektorer menar att det inte stödjer skolans utvecklingsarbete, utan enbart blir en
ytterligare dokumentationsuppgift ovanpå allt annat. Den befintliga mallen för kvalitetsrapport
fungerar inte som ett användbart verktyg, då den utgår från en fast struktur som bedöms vara
svåröverblickbar och svårarbetad. För att kvalitetsrapporten ska upprättas anordnas
skrivarstugor med utvecklingssamordnare från förvaltningen. Analysstöd ges där till rektorer.
Deltagande i skrivarstugorna är frivilligt, men uppges fungera bra. Rektorerna menar därtill att
de får mycket statistik och underlag från förvaltningen, vilket är användbart för dem i deras egna
analyser.
Det uppges att dialogmötena inte utgår från kvalitetsrapporten, utan snarare handlar generellt
om vad skolan arbetar med.8 Verksamhetschef, controller och utvecklingssamordnare sitter
med på dessa möten tillsammans med rektorerna från de tre 7-9 skolorna. På dialogerna är
nämndens inriktningsmål i fokus.
Rektorer uppger att de inte fått någon återkoppling på sina kvalitetsrapporter från nämndens
sida, vilket förstärker upplevelsen av att det endast blir en pappersprodukt.

3.3.4. Förutsättningar för rektorer som pedagogiska ledare
I intervjuer med rektorer frågades efter deras definitioner av pedagogiskt ledarskap och om
de menar att de har förutsättningar att uppfylla detta uppdrag. Av rektorernas beskrivningar
framgår att de gärna sett att de hade kunnat röra sig ute på skolan mer, ta del av
undervisningen och driva utvecklingsarbetet. Den generella uppfattningen är dock att de inte
har den tid som krävs. Detta bland annat då det går åt mycket tid till möten på förvaltningen,

8 Förvaltningen menar i faktagranskningssvar att kvalitetsdialogerna till övervägande del har haft fokus
på det systematiska kvalitetsarbetet, där rektor beskrivit systematik och innehåll i sitt kvalitetsarbete
utifrån vad som framkommit i kvalitetsrapporten.
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till administration på skolan och att de inte har berättigad övertid. 9 De menar dock att de på
olika sätt bedriver aktivt utvecklingsarbete och har en utarbetad pedagogisk linje.
En lärargrupp menar att rektorerna inte hinner vara ute och arbeta med utvecklingsarbete, då
mycket tid går åt till att ”släcka bränder”, det vill säga hantera akut uppkomna situationer.
En del rektorer har fått en ökad ledningsresurs på 0,2 tjänst, för andra är detta planerat. Det
upplevs positivt och som ett stöd som är nödvändigt.

Resursfördelning
I detta avsnitt lyfter vi dels den rådande modellen för resursfördelning inom BUS-nämnden
och dels de uppfattningar som framkommit om resursfördelningen.
Resursfördelningen till grundskolan bygger på två delar. Den största delen resurser fördelas
utifrån en bastilldelning, där 24 elever utgör en klass och därmed en lärarresurs. Det finns dock
olika delningstal anpassat efter ämnena, till exempel utgör 16 elever i slöjd en lärarresurs.
Antalet tjänster multipliceras med lärarnas faktiska löner, vilket blir enheternas
personalbudget. Det är samma fördelning oberoende åldrar och årskurser.
Efter bastilldelning sker tilldelning av extra medel utifrån skolornas förutsättningar och behov.
Exempel på sådana kan vara socioekonomiska förutsättningar och antalet nyanlända elever.
Dialog inför fördelning av resurser, så kallade resurssamtal, sker mellan verksamhetschef för
grundskola och varje rektor. Den årliga beslutsprocessen ser ut som följer:
Ñ Februari-mars: verksamhetschef och chef för centrala elevhälsan genomför möte

(resurssamtal) med rektor för att kartlägga kommande behov inför läsår.
Kartläggningen tar upp elevgruppens behov (skolplaceringar, särskilda behov,
socioekonomiska faktorer), personalens behov och förutsättningar samt enhetens
organisatoriska förutsättningar.

Ñ Mars: verksamhetschef fördelar resurser till enheten utifrån nämndens beslut om
budget. När resurserna är fördelade går förslaget ut på remiss till rektorerna samt
arbetstagarorganisationerna. Eventuella synpunkter analyseras och kan förändra
resursfördelningen.

Ñ April – maj: verksamhetschef genomför uppföljningssamtal med rektor då rektor gjort
en organisation utifrån tilldelade medel.

Det är formellt sett nämnden som tar beslut om resursfördelningen, men det är förvaltningen
som lägger fram förslag till nämnden utifrån de dialoger och bedömningar som skett på
förhand.
Uppfattningen hos förvaltningsledningen är att det inte finns några segregerande skillnader
mellan skolorna, och således inga utanförskapsområden eller liknande i Karlshamn. Det hade
därför inte varit meningsfullt att fördela resurser enligt ett på förhand uppgjort socioekonomiskt
index. De menar att eftersom de har 11 skolenheter möjliggör detta en nära dialog med varje
skolenhet kring de aktuella behov som finns.
Tilläggsbelopp för extraordinära stödinsatser kan också fördelas när behov uppstår. Enligt
uppgift finns det dock inga fastställda kriterier för hur fördelning av dessa medel sker.
Fristående verksamheter får ett genomsnitt av vad de kommunala grundskolorna får.
Förvaltningsledningen för dock även dialog med de fristående skolorna.

9 I faktagranskningskommentar från förvaltningen framförs att detta inte kan anses vara en generell
uppfattning, då inte alla rektorer överensstämmer i att det är denna bild de förmedlat.
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Avseende fördelning av förstelärarresurser söker förvaltningen om samtliga tillgängliga medel
(riktade statsbidrag). I ansökningsförfarandet till förstelärartjänsterna har det inte tagits hänsyn
till en fördelning per skola, utan prioriteringsordningen har utgått från de pedagoger som varit
med lämpade/skickliga i sitt uppdrag. Detta har resulterat i att vissa skolor har flera förstelärare
medan andra inte har någon. Enligt uppgift har förstelärarna väntat på att deras uppdrag ska
konkretiseras från förvaltningen, vilket ännu inte skett.
I intervjuer med rektorer framkommer en viss osäkerhet kring hur resurserna till skolorna är
beräknade. Inte alla har en tydlig uppfattning kring om de mottar socioekonomiska medel eller
inte. Klasstorlekarna uppges ligga runt 22 elever i snitt, men på en av skolorna är eleverna i
årskurs 7 så få som 15 elever i en klass. I vissa fall slås då två klasser ihop i undervisningen.
Rektorerna uppger att det är bra att klasserna är så små. Det förefaller dock inte ha gjorts någon
analys av huruvida detta gynnar elevernas måluppfyllelse.
Det har enligt uppgift genomförts en första uppföljning av resursfördelningsmodellen under
hösten 2016. Denna bestod av en enkätundersökning till rektorerna, där de bland annat fick
bedöma om transparensen i resursfördelningen ökat. Diskussioner fördes också i rektorernas
ledningsgrupp. Förvaltningen menar att de utifrån resultaten i utvärderingen gjort justeringar i
resursfördelningsmodellen, t ex avseende dialogrutiner och fördelningsnycklar. Det underlag vi
tagit del av är dock inte tillräckligt transparent för att vi ska kunna använda det som underlag
för bedömning. Enligt uppgift är en ny utvärdering inplanerad till tidig vår 2018, där det även ska
undersökas vilken genomslagskraft och kompensatorisk effekt den socioekonomiska
resurstilldelningen har.
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4. Bedömningar och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning är att BUS-nämndens systematiska kvalitetsarbete inte i
tillräcklig grad stödjer skolornas kvalitetsarbete, och därtill inte ger ett tillräckligt underlag på
nämndsnivå för att kunna identifiera adekvata utvecklingsinsatser. Vi grundar vår bedömning
bland annat på att rektorer ger uttryck för att deras kvalitetsrapporter inte bidrar till att utveckla
skolans kvalitetsarbete och att betyg och skillnader i måluppfyllelse mellan pojkar och flickor
inte analyserats i tillräckligt hög grad.

Svar på revisionsfrågor och bedömningar

4.1.1. Stödjer nämndens styrning, ledning, organisation och uppföljningssystem
kvalitetsarbetet på såväl nämndsnivå som enhetsnivå?

Det framkommer i intervjuer att inte alla rektorer anser att de i tillräckligt hög omfattning kan
agera som pedagogiska ledare. Det finns även lärare som menar att rektor snarare arbetar
med akuta insatser än med utvecklingsinsatser. Det är positivt att ledningsresurserna utökas
på skolnivå, men vi menar att det även krävs uppföljningar av om dessa resurser används
ändamålsenligt. Det pedagogiska ledarskapet handlar bland annat om att skapa
förutsättningar för den pedagogiska verksamheten, genom att leda och styra lärprocesser.
Vi bedömer att strukturen på det systematiska kvalitetsarbetet på nämndsnivå inte stödjer
skolornas kvalitetsarbete. I intervjuer framkommer från olika håll kritiska röster mot det system
för kvalitetsarbete som finns. Rektorer menar att det inte stödjer skolans utvecklingsarbete,
utan enbart blir en ytterligare dokumentationsuppgift ovanpå allt annat. Vi menar att det är av
yttersta vikt att nämnden tar vara på dessa uppfattningar och utvecklar modellen för det
systematiska kvalitetsarbetet så att det i så hög grad som möjligt stödjer de enskilda skolornas
kvalitetsarbete.
Vi menar även att nämnden i högre utsträckning bör analysera de övergripande resultaten
samt redovisa mätbar uppföljning av särskilda insatser. På så vis kan nämnden säkerställa att
utvecklingsarbetet går åt rätt håll. Det är också en signal till skolenheterna hur de bör
analysera, om de övergripande kvalitetsrapporterna innehåller en analys.

Därtill noterar vi att det inte finns beskrivet hur nämnden arbetar med de särskilda uppdrag
som tilldelats av kommunfullmäktige, vilket vi bedömer är en brist.

4.1.2. Finns dokumentation för grundskola som är tillräcklig för att ligga till grund för
analys och beslut på nämndsnivå om prioriteringar av utvecklingsinsatser?

I de kvalitetsrapporter vi tagit del av finns ingen analys av nyckeltal eller uppföljning av
genomförda utvecklingsinsatser. Rapporterna redogör för genomförda insatser, utmaningar på
skolorna och hur de avses hanteras, samt utvecklingsområden under innevarande läsår.
Det saknas till exempel en analys av hur det kommer sig att resultatglappet mellan pojkar och
flickor är så stort. Det är förvisso en generell tendens i riket att flickor uppnår högre
måluppfyllelse, men i Karlshamn är skillnaderna markanta. Bristen på en sådan analys kan
göra det svårt att framgångsrikt identifiera det utvecklingsarbete som krävs för att höja
måluppfyllelsen och i högre grad utjämna dessa skillnader. I detta sammanhang blir
organiseringen av undervisningen och lärarnas kompetens central, och en analys kan därför
rimligtvis baseras på iakttagelser och kartläggning av hur undervisningen bedrivs utifrån
klassrumssituationen.
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Vi ser vidare utifrån intervjuerna att det finns en stolthet över skolornas arbete uttryckt av de
som arbetar på dem, men det förefaller samtidigt inte finnas en kritisk ansats när det gäller
att en tredjedel av eleverna inte uppnår grundläggande behörighet. En teori som kan stödjas
av våra iakttagelser är att förväntningarna på (vissa av) eleverna är för lågt ställda. Vi ser att
det därför är viktigt att göra en korrekt analys, baserat på en kartläggning, av vilka behov det
finns hos eleverna. Det finns en risk att skolorna fokuserar på elever med störst behov, som
kan gynnas av mindre klasser, ett långsammare tempo i undervisningen och mer stöd.
Skollagen uttrycker dock att samtliga elever ska få möjlighet att få utvecklas så långt som
möjligt mot utbildningens mål.
Vår bedömning är, på bakgrund av ovanstående resonemang, att det inte föreligger tillräcklig
dokumentation för adekvata prioriteringar av utvecklingsinsatser. Vi ser att skolornas
kvalitetsarbete behöver förtydligas, med fokus på analyser av elevernas resultat och vilka
insatser som krävs för att höja måluppfyllelsen. Vi ser att nämnd och förvaltning har en
framträdande roll i detta arbete, för att ge analysstöd och bedriva utvecklingsarbete som utgår
från behov i undervisningen, och inte enbart utifrån beslutade mål, insatser och prioriteringar
på övergripande nivå.

4.1.3. Har nämnden genomfört en uppföljning och utvärdering av
resursfördelningssystemet och dess konsekvenser för skolornas arbete med
elever i behov av särskilt stöd?

Det har enligt uppgift genomförts en första utvärdering av resursfördelningsmodellen under
hösten 2016, som har resulterat i ett antal justeringar. Utvärderingsunderlaget som vi fått ta del
av är dock inte tillräckligt tydligt för att vi ska kunna använda detta som grund för bedömning.
Det framgår av intervjuer och observationer att klasstorlekarna generellt är relativt begränsade,
med klasser med så få som 17 elever. Vi har dock inte tagit del av en analys kring huruvida
färre elever i klassrummet medför ökade förutsättningar för elever att nå målen.
Vi har därtill svårt att följa transparensen i den rådande modellen och hur bedömningarna sker
kring resursfördelningen till respektive skolenhet. Då nämnden inte använder sig av
socioekonomiska bakgrundsfaktorer eller andra siffror som gör att fördelningen kan bli
jämförbar ser vi en risk i att fördelningen kan bli godtycklig eller ur balans. Det är inte heller
tydligt hur nämnden styr skolornas budget. Därigenom ställer inte heller nämnden krav på
skolornas resurstilldelning i förhållande till förväntade resultat på skolnivå.
Vår bedömning är att nämnden inte säkerställt att fördelningen till de fristående skolorna sker
enligt samma grunder som till den egna verksamheten. Budgeten för de kommunala
grundskolorna varierar avsevärt utifrån elevantal och utifrån antal lärare per 100 elever (se
avsnitt 4.1). Beräkningen till de fristående skolorna baserar sig istället på ett genomsnitt, vilket
i vår mening är en brist, då det innebär fördelningen inte sker utifrån ett likvärdighetsperspektiv.
Däremot innebär inte detta att fördelning inte kan ske på annat sätt till de kommunala
grundskolorna när budgeten till de fristående skolorna väl är fastställd. Huvudsaken är att
nämnden har en beräkningsmodell för hur resurser fördelas likvärdigt till respektive fristående
skola utifrån faktorer såsom elevernas förutsättningar och behov.

Rekommendationer
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi BUS-nämnden att:
Ñ Skapa stöd för skolornas kvalitetsarbete, med fokus på analyser av elevernas resultat

och vilka insatser som krävs för att höja måluppfyllelsen.
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Ñ Följa upp nuvarande resursfördelningssystem utifrån hur väl det svarar mot
verksamheternas behov, bland avseende elever i behov av särskilt stöd.
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Källförteckning

Intervjuade funktioner:

Ñ Rektorer och biträdande rektorer/ledningsstöd på kommunens tre 7-9 skolor
Ñ Gruppintervjuer med lärare på kommunens tre 7-9 skolor
Ñ Förvaltningschef utbildningsförvaltningen
Ñ Verksamhetschef grundskola
Ñ Enhetschef resurscenter
Ñ Utvecklingssamordnare
Ñ BUS-nämndens presidium

Dokument:

Ñ Kommunfullmäktige. Mål & budget 2017 med flerårsplan för 2018-2019.

Ñ BUS-nämnden. Resultatrapport 2016 helår.

Ñ BUS-nämnden. Resultatrapport januari-april 2017.

Ñ BUS-nämnden. Verksamhetsplan och internbudget 2017.

Ñ BUS-nämnden. Mål och budget för 2017 med plan för 2018-2019.

Ñ Beskrivning av utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete (ur ”kvalitetspärmen”)
Ñ Utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan och budget 2017 på verksamhetsnivå.

Ñ Resultatrapporter på skolnivå januari-augusti 2017.
Ñ Utbildningsförvaltningen. Rutin resursfördelning. 2017-10-22


