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1 FÖRUTSÄTTNINGAR:  

På Lärcentrum bedrivs utbildning inom SFI, språkintroduktion, särskola, grundläggande 

vuxenutbildning, gymnasie-vux och IMIND. Dessutom finns undersköterskeutbildning 

under skolans paraply med Medlearn som utförare. Lärcentrum har under året haft, 

totalt 192 inskrivna elever, inklusive distanselever. Av de tillsvidareanställda lärarna är 

samtliga legitimerade, utom en som under året kommer att bli legitimerad under VAL-

projektet.  

 

1.1 Arbetssätt Vi jobbar på ett dynamiskt arbetssätt där vi kontinuerligt, en gång per 

månad, går igenom elevgrupper, resurser, behov, pedagogernas placering, och förändrar 

vid behov, för att effektivt och genomtänkt kunna genomföra vårt uppdrag och för att 

kunna använda resurserna maximalt. Det bygger på delaktighet och gemensamt ansvar. 

Detta är nödvändigt pga att inflödet och utflödet är en del av verksamheten och 

gruppernas behov, progression och storlek följaktligen ständigt förändras. Ett 

traditionellt upplägg är därför inte gynnsamt vare sig ekonomiskt eller pedagogiskt.  

Våra kurser är inte heller de att jämföra med grundskolans upplägg, och resultaten kan 

inte alltid avläsas i statistiken. Får vi exempelvis en elev från nian, som ligger på 

femmans nivå i ett ämne, så måste vi bygga kunskap för att kunna nå till nians nivå, i 

första hand. Det gör att en elev kan ha nått upp till åttans nivå- och det syns inte i 

statistiken. Officiellt har den eleven inte klarat målen. I verkligheten har den eleven dock 

nått från femmans nivå upp till sexans, sjuans och åttans mål, på ett år. Framgången syn 

inte i statistiken, förrän nians mål är avklarade. På liknade sätt fungerar det på SI där de 

flesta eleverna inte får betyg förrän i 3:an. När det gäller SFI syns inte framgången i 

analfabetiseringsgruppens arbete i statistiken, att vi alfabetiserat dem.  Den statistiken 

syns först när första kursen är avklarad. 

 

2 SPRÅKINTRODUKTION: ca 38 elever 

Lärartäthet: 2 heltider sva (under våren 1,5 tjänster sva introduktionsgrupp) Totalt 

samtliga ämnen 5,75 tjänst 
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Klasser: SI 1a, Si 1, SI 2, SI 3  

Grupper: Svenska, engelska, mattematik, fysik, historia, samhällskunskap, bild, musik, 

slöjd, idrott, hemkunskap. 

Eleverna tas emot i en introduktionskurs där vi även tar emot våra nya Sfi-elever. 

Eleverna kartläggs och nivå-placeras därefter i olika grupper. Varje elev har en egen 

studieplan och går framåt i sin egen takt. Har man studiebakgrund går det snabbare. Är 

man analfabet tar det längre tid. Man kommer också olika långt. Målet är att nå upp till 

nians betyg så att man kan söka vidare till andra skolor. 

Vi har under året tagit emot en stor mängd nya SI-elever. Under våren började 30 nya 

ensamkommande elever hos oss. Det ställde stora krav på oss som skola. Vi behövde plötsligt 

på kort tid rekrytera en mängd nya lärare och strukturera om organisationen för att möta de 

nya kraven. Vi har även haft en del sjukskrivna lärare som också gjort situationen svår. 

SI 3. har under större delen av året bestått av tre elever. Alla de eleverna har haft det 

gemensamt att de har en hög frånvarofrekvens. En brist som undervisande lärare i SVA 

upplever är att den här gruppen har inte haft en tydlig grupptillhörighet då de gått in i andra 

befintliga grupper. SI 3 eleverna har under hela läsåret läst i olika gruppkonstellationer. 

Orsaken till detta var ambitionen att de skulle få så många lärarledda lektionstillfällen som 

möjligt. Undervisande lärare ställer sig tveksam till om det har varit det bästa för eleverna. 

Det finns en risk att grupptillhörigheten har blivit otydlig istället. Det har fungerat bäst när 

eleverna har samläst med komvuxgruppen eftersom att deras kunskapsnivå i ämnet liknar 

mest den kunskapsnivå de själva är på vilket ger en bättre gruppdynamik. Inför ett annat läsår 

så finns ett behov att dela upp i fler nivågrupperingar. 

 

 SI 2. Den här gruppen var i början av läsåret en liten grupp. I den gruppen fanns det några 

elever med mycket långsam progression. Ingen av eleverna hade något speciellt driv för att ta 

sig framåt snabbt. Under höstterminen hade gruppen vuxit till över 10 elever. I den nuvarande 

gruppkonstellationen finns det flera elever med snabb progression och de äldre eleverna med 

fortsatt långsam progression. De här eleverna läser många ämnen och har ett mastigt schema. 

I slutet av terminen ökade frånvaron hos flera av eleverna vilket vi tror kan bero på det 
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mastiga schemat kombinerat med egna mentala orken. Här finns också tankar om att dela upp 

i grupper på elever med snabb progression och elever med långsammare progression. 

 

SI 1. Lärandeklimatet har varit tillfredställande. Undervisande lärare har undervisat efter en 

genomtänkt modell som har fungerat. Även här är det ojämn progression i elevgruppen. Vissa 

elever behöver mer riktat stöd när det gäller läsa och skriva. Ett par av eleverna kan räknas 

som analfabeter. Det har funnits stöd under vårterminen men har upplevts en aning ”duttigt” 

Önskemål finns att dela upp elevgruppen i tydligare konstellationer 

 

2.1 Introgruppen. Det har varit kunskapsmässigt mycket stor spridning i gruppen. Det 

finns analfabeter i gruppen. I elevgruppen finns också elever som har problem med 

studiedisciplinen. De vill gärna kolla i sina telefoner, lämna lektionen för att sova i 

korridoren. Det finns även problem att passa tider för några elever. Det har varit svårt att 

stävja. Det har dock fungerat bra med undervisningen. 

 

2.2 Övriga ämnen. Under vårterminen har elevantalet ökat vilket har skapat ett större 

tryck på övriga ämnen. Det verkar som att det har fungerat bra i stort sätt. Ett undantag är 

ämnet hemkunskap där ordinarie lärare har varit sjuk i perioder under terminen. Det har varit 

svårt för vikarierande lärare att få fram ett underlag för vad eleverna har åstadkommit tidigare 

under läsåret. 

I ämnet idrott har det varit många elever som haft hög frånvaro. Eleverna har trots upprepade 

samtal och tydlig information valt att inte delta på vissa idrottslektioner. Det finns ett uttalat 

önskemål att ha träffar med de undervisande lärare från Tundalsskolan. Ett par träffar varje 

termin kan vara lämpligt 

 

2.3 Kunskapsresultat  

INTRODUKTIONSPROGRAMMET SI (IMSPR) 

Antal inskrivna elever 36  
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Alla betyg för SI elever som gått åk 3 varav 2 betyg i slöjd för elever i åk 2.  

Sammanställning 

A:  0 st (0%):  
 

B:  1 st (3%):   

C:  2 st (6%):   

D:  9 st (26%):   

E:  13 st (37%):   

F:  6 st (17%):   

Saknas:  4 st (11%):   

Totalt:  35 st 

Antalet elever med förklaras av att de ännu inte hunnit så långt. 

 

Kärnämnen 

Betyg i svenska, grundskolan 

Sammanställning 

A:  0 st (0%):  
 

B:  0 st (0%):  
 

C:  0 st (0%):  
 

D:  0 st (0%):  
 

E:  0 st (0%):  
 

F:  0 st (0%):  
 

Saknas:  0 st (0%):  
 

Totalt:  0 st 

 

Inga elever har hunnit få betyg i svenska grund vid ordinarie betygssättningsperiod. Två elever har 
läst svenska under sommarlovskolan varav en fått betyg E.  

 

Engelska, grundskola 

Sammanställning 

A:  0 st (0%):  
 

B:  0 st (0%):  
 

C:  0 st (0%):  
 

D:  0 st (0%):  
 

E:  1 st (100%):   

F:  0 st (0%):  
 

Saknas:  0 st (0%):  
 

Totalt:  1 st 

 

Bara en elev i klass SI 3b fått betyg i engelska. Resten är ännu inte klara. Det är svårt att lära sig 

engelska för de flesta SI elever, de har två främmande språk att lära sig och svenska prioriteras 

framföra engelska.  

 

 

 



8 

 

Matematik, grundskolan  

Sammanställning 

A:  0 st (0%):  
 

B:  1 st (20%):   

C:  2 st (40%):   

D:  1 st (20%):   

E:  1 st (20%):   

F:  0 st (0%):  
 

Saknas:  0 st (0%):  
 

Totalt:  5 st 

 

Betyg för elever i klass SI 3a och SI 3b. Betydligt fler elever som hade fått betyg i matematik i 
jämförelse med svenska 0 betyg eller engelska 1 betyg.  

 

 

 

 

Sammanställning betyg och kön 

A:  0 st (0%):  
 

  pojkar:  0 st (0%):  
 

  flickor:  0 st (0%):  
 

B:  1 st (3%):   

  pojkar:  1 st (3%):   

  flickor:  0 st (0%):  
 

C:  2 st (6%):   

  pojkar:  2 st (6%):   

  flickor:  0 st (0%):  
 

D:  9 st (26%):   

  pojkar:  9 st (26%):   

  flickor:  0 st (0%):  
 

E:  13 st (37%):   

  pojkar:  13 st (37%):   

  flickor:  0 st (0%):  
 

F:  6 st (17%):   

  pojkar:  6 st (17%):   

  flickor:  0 st (0%):  
 

Saknas:  4 st (11%):   

  pojkar:  4 st (11%):   

  flickor:  0 st (0%):  
 

Totalt:  35 st (pojkar: 35 st, flickor: 0 st) 

 

På IMSPR programmet finns bara pojkar.  

Eleverna på SI programmet skrivs in löpande under året. Under VT 16 förutom löpande 
intaget under terminen hade vi tagit emot två stora SI elever grupper 2016-01-18 togs emot 
13 stycken SI pch2016-02-29 11 stycken. De flesta elever har ingen skolbakgrund alls och de 
måste hinna med åk 6-9 på tre år. Dessa elever hinner inte få några betyg under åk 1 och 
även under åk 2, det saknas underlag att sätta betyg. Undantag är dock matematik där 4 
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elever som började skolan i fjol fått betyg i ämnet. Under lå 15/16 hade vi bara 3 stycken 
elever inskrivna på SI åk 3. Två utav dessa elever gått vidare till gymnasiet med 
yrkesinriktning. En hade inte uppnått behörighet och flyttade till en annan kommun.  

 

2.4 Normer och värden  

Likabehandlingsplanen. I praktiken följer vi denna i det dagliga arbetet och den genomsyrar 

all vår undervisning. Vi har en uttalad och gemensam elev-syn där vi genom aktiva 

diskussioner, både i lärargrupp och elevgrupp, jobbar med värdegrund. Vi jobbar med 

ungdomar som kommer från vitt skilda kulturer och bakgrund och ett av våra uppdrag är att 

inskola dessa elever i de svenska demokratiska strukturerna. Vissa relationer har varit lite 

ansträngda ibland, men vi har under året inte sett några fall av mobbing. Vi arbetar aktivt med 

diskussioner om hur man är en bra kompis. Viktigt att fördela ordet och stimulera alla i 

klassrummet att vara med i diskussionerna och säga sin åsikt. Detta grundlägger vi genom att 

skapa goda relationer i klassrummet och på skolan. 

  

2.5 Elevers ansvar och inflytande  

Det går ganska bra att väva in elevernas initiativ i undervisningen. Vi tar hänsyn till det som 

de är intresserade av och även deras bakgrund. Vi försöker styra in samtal på områden som de 

behärskar för att skapa självförtroende. Alla har någon form av kunskap att knyta an till och vi 

bygger vidare på det. Tex så fick våra elever ha en ”akrobatdag” där våra elever hade en 

workshop för de yngre eleverna på Tundal. Våra elever kommer från annan bakgrund där man 

förväntar sig att läraren bestämmer och vid en direkt fråga, säger de ofta att de inte vill 

bestämma. Genom olika övningar ”luras” de till att vara delaktiga. De får även vara delaktiga 

i planeringen av olika aktiviteter.   

 

2.6 Skola och hem Vi har en kontinuerlig kontakt med gode män och boenden. När en 

elev börjar på skolan har vi ett inskrivningssamtal där elev, god man, tolk, lärare och syv 

deltar. Vi kallar elev och god man/ vårdnadshavare två gånger per läsår till utvecklingssamtal. 

Här finns möjlighet för god man att bjuda in personal från boendet om så önskas. Vi har 

telefonkontakt/ mailkontakt när problem uppstår. Schoolsoft är också en daglig 
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informationskanal. Vi ser att informationen kan förbättras. För att öka förståelsen, kunskapen 

och angagemanget hos gode män och boendet, för att komma till rätta med de problem som 

uppstått, ämnar vi införa ytterligare informations/ diskussionsmöten med gode män respektive 

boenden vid varje terminsstart där vi tar upp viktiga frågor och också informerar om skolans 

verksamhet. Ett informationsblad ska tas fram. 

 

2.7 Skola och omvärld Vi försöker att introducera våra elever i det svenska samhället 

genom olika aktiviteter. Genom utflykter, studiebesök, temadagar och friluftdagar får de göra 

bekantskaper med svenska traditioner och verksamheter. Det har fungerat bra och vi fortsätter 

att arbeta medvetet med att för in samhället i skolan. Pga den stora tillströmningen av nya 

elever har vi i år inte genomfört vår mångkulturella dag där eleverna får bjuda allmänheten in 

och visa upp sina arbeten.   

 

2.8 Övergång och samverkan Inför skolstart tar vi emot den information vi får från 

överförande skola. På samma sätt ställer vi samman material om våra elever till mottagande 

skola. 

 2.9 Analys Man kan säga att det största hindret för SI–eleverna är deras frånvaro. Det har 

varit oklart vilka som ska frånvaro-anmäla och det otydliga ansvaret bidrar till att elever inte 

kommer till skolan. Som det har varit under terminen, har ingen kontroll på vem som anmäler 

frånvaro för eleven, god man eller boenden. God man är ansvarig och vi har genom möten 

med god man och boenden informerat och diskuterat frågan. En annan del av problemet har 

varit att god man och boendet ibland prioriterat skolan lite lågt och man kan ta ledigt för att 

åka och handla kläder osv. Här måste vi göra gemensam sak och visa på att skolan ska gå 

först. En annan fråga är hur boendena ska få iväg eleverna till skolan på morgonen. 

Elevernas mående är också en mycket viktig aspekt och har en stor inverkan på våra elever.  I 

och med den stora anstormningen av flyktingar så har handläggningstiderna på 

Migrationsverket för att utreda put blivit mycket långa. Många elever resonerar att det inte är 

någon idé att gå i skolan eftersom de ändå kanske skickas tillbaka.  
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Olämpligt uppträdande hos vissa elever upplevs svåra att stävja och kan även det påverka 

lärandeklimatet. Förslag på rutiner som kan motverka olämpliga beteenden: Prata med God 

man om skolans regler och rutiner. Samling i mentorsgrupper en gång i veckan där vi tar upp 

viktig skolinformation, regelverk och eventuella problem. Jämställdhetsarbete. Kvarsittning 

vid sen ankomst. 

Boendepersonalens roll kontra skolan behöver också tydliggöras. Vi behöver träffa ansvariga 

för boendena och diskutera vad deras roll är och vad vår roll är. Det är viktigt att vi påpekar 

att vi är en myndighetsutövande verksamhet som inte kan påverkas yttre intressen utan har 

lagstadgade åtaganden i skollagen och förordningar som vi ska följa. 

Ett annat problem är de stora nivåskillnaderna i grupperna och det kontinuerliga intaget.  

Kartläggningar är här extremt viktiga för att kunna nivågruppera, och är basen i 

undervisningen. Vi ska börja jobba med ett nytt kartläggningsmaterial för att ytterligare kunna 

förbättra och nivågruppera.   

Studiehandledare är också en oerhört viktig komponent och här har vi under året lyckats väl. 

Vi har kunnat tillgodose de flesta elevers behov. Även övrigt stöd har funnits men här behövs 

mycket mer. Vi försöker omfördela resurser så att vi får tillgång till mer stöd. Mer 

specialpedagog/ speciallärare är önskvärt. 

 

2.9.1Utvecklingsområden:  

 Informationsmöten med gode män och boenden 

 Nytt kartläggningsmaterial 

 Samling i mentorsupper en gång veckan där vi tar upp viktig skolinformation, 

regelverk och eventuella problem,  

 Jämställdhetsarbete.  

 Nya rutiner vid frånvaro. Möten med rektor.   

 Nya gruppindelningar: 

Förslag på nya grupperingar för SI 
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SI 1 Nybörjare eller förberedelseklass 

SI 2 A Långsam progression och de läser enstaka ämnen 

SI 2 B Snabbare progression läser fler ämnen. Ska klara nivån för SFI B 

SI 3 A Ska ha klarat av nivån för SFI C 

SI 3 B Snabb progression samordnad med komvux. Ska klara nivån SFI D 

 

3 SFI FÖRUTSÄTTNINGAR  

Under året 65 elever 

Av dessa är 14 återvändande efter studieuppehåll, vilket innebär praktik (vilket ingår 

som ett inslag i SFI via arbetsförmedlingen), föräldraledighet eller undantagsvis vanligt 

studieuppehåll. Dessa 14 har haft uppehåll med varierad start, men har under perioden 

återkommit.  Det är viktigt att veta när man tolkar statistiken. 

Lärartäthet: 3.35 tjänster (2,35 tjänster under hela våren då en lärare var omplacerad) 

Grupper: Gemensam introgrupp/A tillsammans med SI, alfabetiseringsgrupp, B-grupp, 

C-grupp, D grupp.  

Vi jobbar delvis med digitala hjälpmedel och nätbaserade läromedel på vissa lektioner i 

större grupper, där man behöver lägre lärartäthet, för att på så sätt frigöra pedagoger till 

att kunna ge stöd i mindre grupper för de som behöver extra.  

 

Generellt sett är SFI-undervisning en väldigt heterogen verksamhet med många individuella 

behov och processer parallellt som man alltid måste ha i åtanke när man drar allmänna 

slutsatser. Förutsättningarna var svåra i år. Läsåret började turbulent. Grupperna blev för stora 

och nivåskillnaderna mellan de olika eleverna var ännu vidare än vanligt. Vi fick flera 

analfabeter samtidigt som lärartätheten var låg (= en heltid) kort pga omplacering av personal. 

Lärarna fick dra ett tungt lass. På grund av att övriga elevkategorier, SI-elever mestadels, 

ökade markant uppstod brist på både lärare och lokaler, något som drabbade även SFI. Att 
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kraftigt utöka skolans verksamhet under kort tid gjorde även att dessa frågor upptog större 

delen av tiden på arbetsplatsträffarna och SFI-problemen fick hela tiden lösas fortlöpande. 

3.1 Kunskapsresultat, 

SFI 

Under lå 15/16 hade vi 56 elever inskrivna på SFI (SCB statistik för första halvåret 2016). 

Av dessa elever hade 11 st avbrott i undervisningen (Praktik, mammaledighet). 

3 st har deltagit i skriv- och inlärning? 

Skolbakgrund varierar från 0 till 18 år.  

 

Betygsammanställning 

Sammanställning SFI A 

A:  3 st (50%):   

B:  0 st (0%):  
 

C:  1 st (17%):   

D:  0 st (0%):  
 

E:  2 st (33%):   

F:  0 st (0%):  
 

Saknas:  0 st (0%):  
 

Totalt:  6 st 

 

Sammanställning SFI B 

A:  0 st (0%):  
 

B:  1 st (11%):   

C:  4 st (44%):   

D:  2 st (22%):   

E:  2 st (22%):   

F:  0 st (0%):  
 

Saknas:  0 st (0%):  
 

Totalt:  9 st 

 

Sammanställning SFI C 

A:  1 st (9%):   

B:  2 st (18%):   

C:  3 st (27%):   

D:  0 st (0%):  
 

E:  5 st (45%):   

F:  0 st (0%):  
 

Saknas:  0 st (0%):  
 

Totalt:  11 st 

 
 
Sammanställning SFI D 

A:  0 st (0%):  
 

B:  0 st (0%):  
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C:  1 st (33%):   

D:  0 st (0%):  
 

E:  2 st (67%):   

F:  0 st (0%):  
 

Saknas:  0 st (0%):  
 

Totalt:  3 st 

 

Sammanställning betyg och kön 

A:  4 st (14%):   

  pojkar:  4 st (14%):   

  flickor:  0 st (0%):  
 

B:  3 st (10%):   

  pojkar:  1 st (3%):   

  flickor:  2 st (7%):   

C:  9 st (31%):   

  pojkar:  4 st (14%):   

  flickor:  5 st (17%):   

D:  2 st (7%):   

  pojkar:  1 st (3%):   

  flickor:  1 st (3%):   

E:  11 st (38%):   

  pojkar:  4 st (14%):   

  flickor:  7 st (24%):   

F:  0 st (0%):  
 

  pojkar:  0 st (0%):  
 

  flickor:  0 st (0%):  
 

Saknas:  0 st (0%):  
 

  pojkar:  0 st (0%):  
 

  flickor:  0 st (0%):  
 

Totalt:  29 st (pojkar: 14 st, flickor: 15 st) 

 

Inga större skillnader i betygsfördelning dock fickor fick inga A betyg. 

 

3.2 Normer och värden Lärcentrums arbete utgår från Likabehandlingsplanen. I 

praktiken följer vi denna i det dagliga arbetet och den genomsyrar all vår undervisning. Vi 

jobbar med vuxna människor som kommer från vitt skilda kulturer och bakgrund. Vi lyckas 

bra med att arbeta inom demokratiska strukturer. Vissa relationer har varit lite ansträngda 

ibland, men vi ser inga fall av mobbing. Vi arbetar med samhällskunskap utifrån tidningen 8 

sidor vilket ofta leder vidare till diskussioner om värderingar. Viktigt att fördela ordet och 

stimulera alla i klassrummet att vara med i diskussionerna och säga sin åsikt.  

3.3 Elevers ansvar och inflytande 

Det går ganska bra att väva in elevernas initiativ i undervisningen, gärna utan att de själva får 

ta ställning i alltför svåra valsituationer. De förväntar sig att läraren är kapten, men 
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pedagogisk poäng att även läraren ”gör bort sig”, dvs eleverna behöver inte vara rädda för att 

göra fel. Försöka styra in samtal på områden som de behärskar. Alla har någon form av 

kunskap att knyta an till. Men ibland är det svårt, vissa verkar inte nyfikna.  De kommer från 

annan bakgrund där man förväntar sig att läraren bestämmer.  

3.4 Skola och omvärld 

 Sfi tar del av de friluftsdagar och utflykter som skolan anordnar. Vi åker på studiebesök på 

företag, museum,osv. Skolan hjälper också till i kontakten med myndigheter och hjälper till i 

kontakten med föreningar. Af och skolan samarbetar och samverkar kring praktikplatser och 

annat. Undervisningen baseras mycket på vad eleverna behöver ha med sig i kontakten med 

det svenska samhället.  

3.5 Analys Organisatoriska problem, personalbrist och ”uppdämningar i progressionen” har 

gjort att måluppfyllelsen inte varit den bästa i år, men strukturen har förbättrats på senare tid 

och nu fungerar det bättre. 

Viktigt är att vi lyckats organisera eleverna ungefär efter rätt nivåer. På grund av personalbrist 

var A/B-gruppen länge alltför stor för att kunna avancera på bästa sätt och vissa elever stod 

och stampade lång tid innan personalproblemen fick sin lösning. Vi ser en markant skillnad i 

elverenas utveckling sedan lärarna mer specifikt fått ägna sig åt att undervisa eleverna på rätt 

nivågruppering. 

 A-gruppen har haft väldigt få nationella prov i år. A-gruppen delar upp veckan mellan olika 

modaliteter olika dagar. B-gruppen har varit stor och eleverna ovanligt svaga. Svårt med 

skrivövningar på B-nivån innan de har större ordförråd. Behov av mer/annat material på A+B-

nivån. Viktigt med överlämning från föregående lärare, men det kan ske muntligt. På hösten 

fokuserade D-gruppen mer på tala och grammatik, nu på slutet mer skriva 

Vi har nu i slutet av våren skapat tvåspråkig kurs i studieteknik, men tyvärr har uppslutningen 

varit rätt dålig och eleverna har ännu inte tagit till sig budskapet.    

Arbetsförmedlingens aktiviteter ”stör” till viss del utbildningsprocessen, speciellt på B- och 

låg C-nivå. Här behövs diskussioner med af om VAD vi kan göra inom befintliga ramar för 

att samordna bättre och få bättre ”flyt” i etableringen. Flera elever genom socialtjänstens 

jobb- och utvecklingsgaranti – hur samordna uppföljningen av dessa elever?  
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Om vi bara lyckas garantera lärare och utrymme för hela processen från A till D (inte alltför 

stora grupper) och individuell stödundervisning vid behov så skapar det bra förutsättningar för 

det kommande året.  

3.6 Utvecklingsområden:  

 Vi måste bättre rutiner för att dokumentera/sammanställa elevernas resultat mer 

strukturerat.  

 Viktigt med k-dagar även för SFI för att få tid att gemensamt reflektera över 

verksamheten och processerna och peppas inför nästa etapp. Detta bör också utvidgas 

till utbyten och utbildningsaktiviteter tillsammans med andra SFI-skolor. Behov av 

ökad enhetlighet när det gäller bedömning av SFI mellan olika skolor och kommuner, 

med tanke på elevernas rörlighet. Uttrycka detta till Skolverket. Försöka återuppta 

kontakter/ erfarenhetsutbyten/fortbildningstillfällen med andra SFI-lärare.  

 Nytt material A/B-nivån 

 Behov att utökad studiehandledning/ studieteknik/ läxläsningshjälp på 

eftermiddagarna, på både tigrinja och svenska.  

 Jämställdhetsarbete. 

 

4 GRUNDVUX under året 15 elever, 0,53% tjänst  

Vux: På grundvux har vi haft 15 elever. Dessa elever går, för att spara resurser, i in i 

blandgrupper med SI och ibland IMIND. 

Komvuxgruppen hade under höstterminen 2015, 680 minuter sva i veckan. Under 

vårterminen minskades lektionstiden ner till 620 minuter i veckan. I komvuxgruppen 

fanns det elever som läser SVA grund, SVA 1 och SVA 3. Vid en utvärdering med 

eleverna framkom det att de flesta av eleverna önskade mer lektionstid i veckan. Några av 

eleverna önskade också att kursen hade innehållit mer muntlig träning av karaktären 

diskussion av förutbestämda ämnen.   
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Lärandemiljön har varit godtagbar och det har funnits ett bra driv hos eleverna i gruppen. 

Alla har jobbat hårt utifrån sina förutsättningar. Kort sagt en inspirerande grupp att jobba 

med. 

 

5 ÖVRIG VUX (distans)under året 47 elever varav 12 läste på 

Lärcentrum, 0,64% tjänst 

Distans: Även distanseleverna får undervisning på Lärcentrum för att de ska kunna klara 

sina studier.  

Undersköterskeutbildning: 30 elever under Lärcentrums paraply men i Medlearns 

regi. 

 

5.1Kunskapsresultat 

ESKommunal vuxenutbildning KOMVUX grundläggande nivå och 
gymnasialnivå  

 

Under lå 15/16 hade vi inskrivna 59 elever som läste grundskole- och gymnasiekurser.  

 

Sammanställning 

A:  7 st (12%):   

B:  8 st (14%):   

C:  14 st (24%):   

D:  7 st (12%):   

E:  16 st (28%):   

F:  6 st (10%):   

Saknas:  0 st (0%):  
 

Totalt:  58 s 

 

Eleverna har fått totalt 58 betyg. De flesta betyg har satts i kurserna: 

GRNSVA -5 

GRNSAM -5 

GRNMAT -3 

SVASVA01-03  -5 

SVESVE01-02 -4 

NAKNAK02 -5 

MATMAT01a-03b – 7 
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ENGENG05-07 -5  

Övriga kurser (HISHIS, JURAFF, KEMKEM,AFFAFÄ, FYSFYS, FÖRRED,GEOGEO, WEBWEU)-
19. 

 

Sammanställning betyg och kön 

A:  7 st (12%):   

  pojkar:  5 st (9%):   

  flickor:  2 st (3%):   

B:  8 st (14%):   

  pojkar:  5 st (9%):   

  flickor:  3 st (5%):   

C:  14 st (24%):   

  pojkar:  6 st (10%):   

  flickor:  8 st (14%):   

D:  7 st (12%):   

  pojkar:  2 st (3%):   

  flickor:  5 st (9%):   

E:  16 st (28%):   

  pojkar:  7 st (12%):   

  flickor:  9 st (16%):   

F:  6 st (10%):   

  pojkar:  5 st (9%):   

  flickor:  1 st (2%):   

Saknas:  0 st (0%):  
 

  pojkar:  0 st (0%):  
 

  flickor:  0 st (0%):  
 

Totalt:  58 st (pojkar: 30 st, flickor: 28 st) 

 

Nästan lika många kvinnor och män har läst på vuxenutbildning. En aning fler A och B 
betyg för män 18 % än kvinnor 8 %. Fler F betyg 9 % män än kvinnor 2 %.   

 

 

6 IMIND + Gymnasiesärskola under året 10+1 elever,  

1,8% tjänst där lärarna samarbetat. 

6.1 Förutsättningar: Här har vi under året haft 10 elever. En av eleverna led av svår 

social fobi och ångest. Detta ledde till att hen enbart hade individuell undervisning under 

vårterminen. Övriga elever har studerat inom klassens ram i klassrummet, utifrån de ämnen de 

läst.  

Svenskan börjar alltid med diagnostiska tester för att finna elevens kunskapsnivå i: 

läsförståelse, ordkunskap, stavning och fri skrivning. Utifrån resultaten görs individuella 
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planeringar med arbetsbeskrivningar med tydliga steg i enkla och korta meningar. Inför de 

flesta moment, exempelvis recension, referat, argumentation, fick eleverna ett exempel på den 

texttyp de skulle skriva samt en arbetsbeskrivning. Ordkunskap, genomgång av sju till åtta ord 

/vecka, med test  

Matematiken inleds också med diagnostiska tester av baskunskaper. I regel har eleverna 

väldigt stora luckor. De får oftast börja med de fyra räknesätten. Eleverna jobbar i sin egen 

takt, men det skulle behövas mer tid/vecka, speciellt i matematik. På grund av att eleverna 

kommer med olika förkunskaper så blir det svårt att ha gemensamma genomgångar. Eleverna 

behöver olika lång tid för momenten. En svårighet för läraren är att de genomgångar som 

skulle gå att ha på tavlan istället sker i elevens block. Vid problem diskuterar lärarna 

tillsammans med eleverna om olika problemlösningar, med ett enkelt språk. Eleverna påminns 

också ofta om sammanfattningarna i böckerna, som för övrigt är bra. 

Läxtiden har uppskattats och fungerat. Lärarna har uppdaterat läxtiden personal varje vecka 

om vad eleverna jobbar med. 

Formativ bedömning och matriser är ett viktigt verktyg på IMIND: Eleverna får ständig 

feedback i svenska och matematik. I svenskan bearbetar eleverna sina texter dagligen 

tillsammans med läraren.  

6.2 Kunskapsresultat  

INTRODUKTIONSPROGRAMMET– Individuellt alternativ (IMIND) 

11 elever totalt inskrivna varav två hade enbart praktik. 

Betygsamanställning  

Sammanställning 

A:  0 st (0%):  
 

B:  0 st (0%):  
 

C:  3 st (17%):   

D:  8 st (44%):   

E:  6 st (33%):   

F:  1 st (6%):   

Saknas:  0 st (0%):  
 

Totalt:  18 st 

 

Svårt att göra jämförelse då IMIND eleverna har individuella studieplaner där vissa elever 
orkar bara med kobination ett ämne + praktik andra med 2-4 ämnen + praktik.  
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Sammanställning betyg och kön 

A:  0 st (0%):  
 

  pojkar:  0 st (0%):  
 

  flickor:  0 st (0%):  
 

B:  0 st (0%):  
 

  pojkar:  0 st (0%):  
 

  flickor:  0 st (0%):  
 

C:  3 st (17%):   

  pojkar:  2 st (11%):   

  flickor:  1 st (6%):   

D:  8 st (44%):   

  pojkar:  1 st (6%):   

  flickor:  7 st (39%):   

E:  6 st (33%):   

  pojkar:  2 st (11%):   

  flickor:  4 st (22%):   

F:  1 st (6%):   

  pojkar:  1 st (6%):   

  flickor:  0 st (0%):  
 

Saknas:  0 st (0%):  
 

  pojkar:  0 st (0%):  
 

  flickor:  0 st (0%):  
 

Totalt:  18 st (pojkar: 6 st, flickor: 12 st) 

 

Ganska jämn könsfördelning med tanke på att vi hade dubbelt så många flickor än pojkar på 
IMIND program.  

 

Full måluppfyllelse både inom läroplanen och individuella planer 

 Alla har nått sina mål i svenska. mer än väl 

 Alla utom en nådde minst betyget E i matematik 

 Alla som fullföljde kursen nådde betyget E 

 

6.3 Normer och värden: Stämningen har varit god hela tiden, tyst och lugnt. De flesta 

har haft nästan 100 % närvaro. Så fort någon elev har börjat slira har läraren kontaktat 

vårdnadshavare, då har närvaron blivit bättre. 
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Genom lagom satta förväntningar har alla elever haft ett tydligt mål med sina studier. De har 

velat få tillräckligt många godkända betyg för att kunna söka vidare. Förväntningarna har 

varit positiva från både lärare och elever. 

 I IMIND har det bara funnits svensktalande elever detta läsår 

 I det närmaste 100% närvaro 

 

6.4 Elevers ansvar och inflytande: 

Dessa elever är mycket osäkra och har ofta dåligt självförtroende. Man får försiktigt lotsa dem 

att våga vara delaktiga. De har fått vara delaktiga tex välja de böcker de ska läsa efter ett 

intresse Vissa momentet t ex referat är givet, men eleverna får själva, utifrån intresse, välja 

den text de ska referera. Läraren hjälper till att hitta texter. En lärmiljö som främjar att hjälper 

eleverna att våga ta plats och vara delaktiga. Elevråd 

 

6.5 Skola och omvärld                                                                                                   

Vi försöker att introducera våra elever i det svenska samhället genom olika aktiviteter. Genom 

utflykter, studiebesök, temadagar och friluftdagar tar de del av det som de klarar av. Vissa av 

eleverna klarar inte stora grupper och vi anpassar efter varje elev. Det har fungerat bra och vi 

fortsätter att arbeta medvetet med att för in samhället i skolan. Vi ska till våren genomföra vår 

mångkulturella dag där eleverna får bjuda allmänheten in och visa upp sina arbeten.   

 

6.6 Övergång och samverkan                                                                                 

Inför skolstart tar vi emot den information vi får från överförande skola. På samma sätt ställer 

vi samman material om våra elever till mottagande skola. 
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6.7 Analys:  

De goda resultaten är direkt avhängiga av de goda förutsättningar vi haft, både gällande 

personal, och lokaler. Vi har haft suveräna förutsättningar. Två lärare i matematik. I svenskan 

har vi haft en lärare som kunnat jobba med eleven med social fobi, medan den andra jobbat 

med klassen. I de fall eleven med social fobi inte har varit på skolan har båda lärarna kunnat 

vara i klassrummet. En lärare har också haft möjlighet att genomföra individuella tester senare 

under terminen. 

6.8 Utvecklingsområden 

 Lägga till en extradag i schemat, speciellt med tanke på matematiken 

 Vidareutbildning inom it/teknik, beroende på individuella önskemål, eller namn på 

någon person att fråga vid behov 

 Att den lärare som kommer att gå i pension skolar in sin efterträdare i sina specifika 

och framgångsrika arbetsmetoder. 

 Vid behov av att ha individuella genomgångar i matematik.   

 

7 SÄRSKOLAN 

 I särskolan har vi haft enbart en elev som jobbat utifrån sina förutsättningar. Eleven har haft 

undervisning och även praktik. Eleven har nått upp till uppsatta mål. Situationen för eleven 

har kontinuerligt följts upp både vad gäller trivsel och resultat. Lärare på IMIND och särskola 

har samarbetat. 

GYSÄR 

En elev, pojke med alla betyg godkända.  

Sammanställning 

G:  10 st (100%):   

VG:  0 st (0%):  
 

Saknas:  0 st (0%):  
 

Deltagit:  0 st (0%):  
 

Totalt:  10 st 
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8 STÖD 

Vi har haft båda specialpedagoger sjukskrivna under stora delar av året, vilket lett till att vi i 

praktiken inte haft tillgång till renodlad stödtid. Vi har genom samarbete mellan grupper och 

lärare försökt tillgodose elevernas behov av stöd 

Generellt sett har stödet fungerat bra inom vux-grenarna då undervisande lärare stöttat. Stödet 

består på SFI till stora delar av alfabetiserings-gruppen där de svagaste får hjälp. Även 

extralektioner har satts in för de som inte har en tillräcklig progression. Vi ser ett behov av 

mer genomtänkt plan för extra-lektionerna. Vux-grupperna har även de kunnat ta del av 

stödåtgärder i forma av extra handledning.  

Även på SI har behovet av stöd varit större än tillgången. Vi har försökt lösa det med det att 

specialpedagog handlett lärarna, att lärarna själva satt in stöd och även extralektioner. 

Vi har haft god tillgång på studiehandledare i dari, vilket är den största språkgruppen. Vi har 

även haft studiehandledning i tigrinja och arabiska.  

Skolan är bra på att fånga upp de elever som behöver stöd. 

 

9 SAMMANFATTANDE ANALYS REKTOR 

Tidigare har våra SI-elever, när de vi hade ett långsammare inflöde, kunnat tas om hand inom 

den ordinarie undervisnigen på både Lärcentrum och Tundalsskolan. Vi har löpande tagit in 

elever och slussat dem vidare till blandgrupper där SI, vux och IMIND-elever har blandats.  

Detta har varit en kostnadseffektiv men sårbar lösning. Sårbar såtillvida att den förutsätter ett 

långsamt inflöde. På Lärcentrum har flera utbildningsgrenar kunnat samsas om en lärarresurs 

Det som hänt, när så många nya ensamkommande skrivits in och med fler som följer, är att 

den organisationen faller. Grupperna måste särskiljas. Dessutom, när Tundal knappt kan sluka 

ens sina egna ökande elevströmmar, och än mindre ta emot alla elever från oss, när de ska ha 

ämnen som no-ämnen, slöjd, hk, bild, re, en, idrott osv. har vi varit tvungna att rekrytera 

lärare i fler ämnen än svenska. Introduktionsgruppen har varit en nödvändig och fungerande 

lösning på att bättre förbereda eleverna och för att lugna ned det kontinuerliga inflödet till 6-

veckors intervaller. 

SI: I likhet med SFI har vi ett löpande intag. Grupperna är rörliga och elever flyttas under året 

vidare i mer och mer avancerade grupper ju längre de kommer i sin lärandeutveckling. För en 
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del tar det längre tid för andra kortare. Liksom i de övriga elevgrupperna på vår skola är 

kartläggning och individanpassning grunden och den biten har fungerat bra. Den stora 

anstormningen av nya ensamkommande elever, med mycket i bagaget, satte press på skolan 

och lärarna och året har därför varit lite turbulent. Många har eller inte hunnit få några betyg 

på grund av för kort tid i skola, vilket avspeglar sig i statistiken. Man kan se att utöver dessa 

är det enbart 2 elever på skolan som inte klarat godkänd nivå. Det som inte framgår av 

statistiken är våra som elever har nått, de för deras egen del uppsatta delmål och det är 

glädjande. Vi kan inte enbart jobba mot betyg i nian eller gymnasiet då våra elever ligger på 

allt från förskolenivå till universitetsnivå. Vi jobbar med delmål som medel för att nå betyg. 

De många svaga eleverna i kombination med hög frånvaro hos en del elever har varit en stor 

utmaning.  

IMIND: Det man måste komma ihåg är att de här eleverna inte klarat grundskolan trots en 

mängd olika insatser under en längre tid. Att de alla klarade sig och fick betyg under året på 

Lärcentrum får anses som mycket glädjande. Detta sker tack vare mycket erfarna lärare och 

ett genomtänkt arbetssätt, där vi anpassar varje studieinsats till varje individ och det har 

fungerat bra. Vårt arbete vilar på erfarenhet och vetenskaplig grund och är relationsbaserat. 

Det som står klart är att de goda förutsättningar som IMIND-gruppen upplever sig ha haft 

visar på vikten av ett genomtänkt planeringsarbete där lärarna ges väl anpassade 

förutsättningar för sitt uppdrag.   

SFI: Här jobbar vi med dynamiska resurser då vi har ett löpande intag. 

Gruppkonstellationerna och pedagogernas placering förändras utifrån behov. Vi har ett 

genomtänkt samarbete mellan grupperna och lärarna och mig som rektor och det har vi 

utvecklat ännu mer under året. Även att sätta ihop flera elever i en grupp och jobba med 

nätbaserade läromedel under vissa lektioner och på så sätt frigöra lärar-resurser till de 

svagaste har varit mycket värdefullt och hjälpt många elever att gå framåt och varit särskilt 

nödvändigt när lärarna varit överbelastade. Även här har undervisningen i möjligaste mån 

baserats individanpassning. Pga omplaceringsproblematik har lärarna gått en heltid kort och 

har fått ett större uppdrag än vad som är rimligt. Detta till trots har vi ändå kunnat utföra vårt 

uppdrag tack vare engagerade och duktiga lärare även om resultaten varit lite sämre än 

vanligt. Nivåskillnaderna på eleverna, även om de går i nivåanpassade grupper, har varit 

under året varit ovanligt spridda spridda med tanke på att nivån sträckt sig från analfabeter till 

högskolestuderade. Vi upplever, att skolans flexibla arbetsätt utnyttjar ekonomiska resurser på 
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bästa sätt, samt tar tillvara den enskilde elevens behov. Det främjar också arbetsmiljön då 

grupperna hålls på en så bra och jämn nivå som möjligt både vad gäller kunskapsnivå och 

storlek. Under året hoppas vi på ett stabilare läge i lärarsituationen.   

10 UTVECKLINGSOMRÅDEN: 

 Vi ser att frånvaron ställer till det för våra elever. 

  Attityden kan ibland också vara problematisk och respekten för kvinnliga lärare kan 

ibland vara ett problem.  

 Det har också varit ett problem med det ständiga kontinuerliga intaget som gjort att det 

aldrig blivit lugnt i klasserna. Någon ny elev har hela tiden dykt upp och det har inte 

blivit någon studiero. Lärarna har fått jobba på ännu fler nivåer. 

 Specialpedagogiska frågor med många elever som behöver stöd. 

10.1 Åtgärder  

 Möten vid terminsstart med gode män för information/ diskussion och 

överenskommelser. Möten med boendechefer och personal för information/ 

diskussion och överenskommelser. Nytt informationsblad tas fram. 

 Klarare rutiner kring frånvarorapportering och konsekvenser..  

 Fortsatt arbete med likabehandlingsplanen i praktiken. Ett riktat genusarbete ska 

genomföras.  

 Nytt kartläggningsmaterial.. Fortsatt introduktionskurs på 6 veckor som medför: 

bättre förberedda elever, bättre kartläggning för nivågruppering, och ett lugn i 

klassrummen under 6 veckor. 

 Nya gruppindelningar 

 Utökad studiehandledning 

 Sytematiskt arbete specialpedagogiska moduler för alla lärare.  
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11 STATISTIK  

Schoolsoft är anpassat för grundskolan. Då Sfi och Si har ett löpande intag och olika långa 

kurser för alla elever beroende på individuella förutsättningar, klarar Schoolsoft inte av att 

generera den statistik som vi efterfrågar. Likaså SI och IMIND där eleverna läser utifrån sina 

egna förutsättningar och takt.  Vi kan inte heller lägga in allt som vi skulle vilja ha statistik på. 

Mycket måste ske manuellt. Detta har lyfts med Schoolsoft.  

Kommentar: Andelen % inom läs och skrivinlärning är lite missvisande. Det står 3%, men om 

man tittar vidare står det 16% på de som gått skola 0-6 år, Av dessa är det många som också 

behöver alfabetiseringsgruppen då många gått enbart mycket sporadiskt i skola och har 

mycket stora behov. 

SFI  
  

    Lå 15/16 
    Antal elever 56 
    Elever, andel (%) i läs och skrivinlärning 3 
    Elever, andel (%) med 0-6 års utbildning 16 
    Elever, andel (%) med 7-12 års utbildning 26 
    Elever, andel (%) med mer än 13 års utbildning 8 
    Elever,andel (%) där uppgifter om utbildning saknas 6 
    Elever, andel (%) som är kvinnor 34 
    Elever, andel (%) som är män 22 
    Modersmål Tigrinska  22 
    Modersmål Arabiska  10 
    Mpdersmål Persiska  9 
    Annat modersmål (THA,POL,RON,BEN,SOM, JPN,DEU) 15 
    

      

      IMIND 
     Antal elever* 11 * en praoelev med sbevis och en utan 

Behöriga till nationellt program  7 
    Behöriga till IMPRO 3 
    Antal utfärdade studiebevis * 8 * två sbevis sedan tidigare 

 

      IMSPR 
     Antal elever 36 

    Inskrivna 160118 13 
    Inskrivna 160229 11 
    Inskrivna sedan 2013 4 varav 2  utflyttade 

 Inskrivna löpande under ht15 10 
    Utbildning 0 år 8 
    Utbildning 1-6 17 
    Utbildning 7-9 8 
    Uppgift saknas  3 
    Modersmål Dari 29 
    Modersmål Pashto 4 
    Annat  modersmål ( SOM,TIR,ARA) 3 
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Behöriga till nationellt program * 2 *behörighet via IMYRK 
 Antal utfärdade studiebevis  1 

    

      

      Min statistik baseras framförallt på rapporter till SCB VT 16, och elevlistor 150822–160620.  
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Variabler vux 

Robertsfors 
[2409] 

Samtliga 
kommuner 

Riket 
totalt 

2015 2015 2015 

Andel (%) kursdeltagare med lägst 
betyget E på kursen Svenska som 

andraspråk 2, gymnasial nivå 
100 85 85 

Antal heltidsstuderande elever per 
lärare, heltidstjänster 

14,9 16,5 16,5 

Elever i huvudmannens skolor, andel 
(%) i gymnasial vuxenutbildning 

82,1 81,4 81,4 

Elever, andel (%) korttidsutbildade 16,1 20,2 20,2 

Elever, andel (%) kvinnor 64,3 62,3 62,3 

Elever, andel (%) som är födda 
utomlands 

46,4 43,9 43,9 

Kursdeltagare i huvudmannens skolor, 
andel (%) i gymnasial 

vuxenutbildning/påbyggnadsutbildning 
som avbryter kurs 

Kursdeltagare i huvudmannens skolor, 
andel% i 

gymnasial/påbyggnadsutbildning som  
slutför kurs             78,9 i Robertsfors i 

jämförelse med riket 71,4                           

17,8 18,3 18,3 

 

   

    
 

 
Variabler gy 

Robertsfors 

[2409] 

Samtliga 

huvudmän 

Riket 

totalt 
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2015 2015 2015 

Elever, andel (%) folkbokförda i 

kommunen/länet på introduktionsprogram 
14,2 . 13,2 

Elever, andel (%) folkbokförda i 

kommunen/länet på yrkesprogram 
42,0 . 29,4 

Elever, andel (%) på program, IMIND 2,4 . 2,6 

Elever, andel (%) på program, IMPRE 0,5 . 0,8 

Elever, andel (%) på program, IMPRO 3,8 . 2,0 

Elever, andel (%) på program, IMSPR 5,7 . 5,8 

Elever, andel (%) på program, IMYRK 1,9 . 2,0 

Elever, andel (%) på program, IN 0,5 . 1,4 

12 RESULTAT SAMMANSTÄLLNING 

 Sammanställning vux 

A: 2 st (6%):   

B: 4 st (12%):   

C: 8 st (24%):   

D: 7 st (21%):   

E: 9 st (27%):   

F: 1 st (3%):   

Saknas: 2 st (6%):   

Tot 
   

 
 
Sammanställning gymnasiet IMIND och SI 

A: 0 st (0%):  
 

B: 1 st (5%):   

C: 2 st (10%):   

D: 5 st (25%):   

E: 6 st (30%):   

F: 6 st (30%):   

Saknas: 0 st (0%):  
 

Totalt: 20 st 

 

 

Sammanställning SFI 

A: 6 st (12%):   

B: 3 st (6%):   

C: 17 st (33%):   

D: 9 st (17%):   

E: 14 st (27%):   

F: 1 st (2%):   

Saknas: 2 st (4%):   

Totalt: 52 st 
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SFI 

Under lå 15/16 hade vi 56 elever inskrivna på SFI (SCB statistik för första halvåret 2016). 

Av dessa elever hade 11 st avbrott i undervisningen (Praktik, mammaledighet). 

3 st har deltagit i skriv- och inlärning? 

Skolbakgrund varierar från 0 till 18 år.  

 

Betygsammanställning 

Sammanställning SFI A 

A:  3 st (50%):   

B:  0 st (0%):  
 

C:  1 st (17%):   

D:  0 st (0%):  
 

E:  2 st (33%):   

F:  0 st (0%):  
 

Saknas:  0 st (0%):  
 

Totalt:  6 st 

 

Sammanställning SFI B 

A:  0 st (0%):  
 

B:  1 st (11%):   

C:  4 st (44%):   

D:  2 st (22%):   

E:  2 st (22%):   

F:  0 st (0%):  
 

Saknas:  0 st (0%):  
 

Totalt:  9 st 

 

Sammanställning SFI C 

A:  1 st (9%):   

B:  2 st (18%):   

C:  3 st (27%):   

D:  0 st (0%):  
 

E:  5 st (45%):   

F:  0 st (0%):  
 

Saknas:  0 st (0%):  
 

Totalt:  11 st 

 
 
Sammanställning SFI D 

A:  0 st (0%):  
 

B:  0 st (0%):  
 

C:  1 st (33%):   

D:  0 st (0%):  
 

E:  2 st (67%):   

F:  0 st (0%):  
 

Saknas:  0 st (0%):  
 

Totalt:  3 st 
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Sammanställning betyg och kön 

A:  4 st (14%):   

  pojkar:  4 st (14%):   

  flickor:  0 st (0%):  
 

B:  3 st (10%):   

  pojkar:  1 st (3%):   

  flickor:  2 st (7%):   

C:  9 st (31%):   

  pojkar:  4 st (14%):   

  flickor:  5 st (17%):   

D:  2 st (7%):   

  pojkar:  1 st (3%):   

  flickor:  1 st (3%):   

E:  11 st (38%):   

  pojkar:  4 st (14%):   

  flickor:  7 st (24%):   

F:  0 st (0%):  
 

  pojkar:  0 st (0%):  
 

  flickor:  0 st (0%):  
 

Saknas:  0 st (0%):  
 

  pojkar:  0 st (0%):  
 

  flickor:  0 st (0%):  
 

Totalt:  29 st (pojkar: 14 st, flickor: 15 st) 

 

Inga större skillnader i betygsfördelning dock fickor fick inga A betyg. 

 

 

INTRODUKTIONSPROGRAMMET SI (IMSPR) 

Antal inskrivna elever 36  

Alla betyg för SI elever som gått åk 3 varav 2 betyg i slöjd för elever i åk 2.  

Sammanställning 

A:  0 st (0%):  
 

B:  1 st (3%):   

C:  2 st (6%):   

D:  9 st (26%):   

E:  13 st (37%):   

F:  6 st (17%):   

Saknas:  4 st (11%):   

Totalt:  35 st 
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Kärnämnen 

Betyg i svenska, grundskolan 

Sammanställning 

A:  0 st (0%):  
 

B:  0 st (0%):  
 

C:  0 st (0%):  
 

D:  0 st (0%):  
 

E:  0 st (0%):  
 

F:  0 st (0%):  
 

Saknas:  0 st (0%):  
 

Totalt:  0 st 

 

Inga elever har fått betyg i svenska grund vid ordinarie betygssättningsperiod. Två elever har läst 
svenska under sommarlovskolan varav en fått betyg E.  

 

Engelska, grundskola 

Sammanställning 

A:  0 st (0%):  
 

B:  0 st (0%):  
 

C:  0 st (0%):  
 

D:  0 st (0%):  
 

E:  1 st (100%):   

F:  0 st (0%):  
 

Saknas:  0 st (0%):  
 

Totalt:  1 st 

 

Bara en elev i klass SI 3b fått betyg i engelska. Det är svårt att lära sig engelska för de flesta SI 

elever, de har två främmande språk att lära sig och svenska prioriteras framföra engelska.  

 

Matematik, grundskolan  

Sammanställning 

A:  0 st (0%):  
 

B:  1 st (20%):   

C:  2 st (40%):   

D:  1 st (20%):   

E:  1 st (20%):   

F:  0 st (0%):  
 

Saknas:  0 st (0%):  
 

Totalt:  5 st 

 

Betyg för elever i klass SI 3a och SI 3b. Betydligt fler elever som hade fått betyg i matematik i 
jämförelse med svenska 0 betyg eller engelska 1 betyg.  
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Sammanställning betyg och kön 

A:  0 st (0%):  
 

  pojkar:  0 st (0%):  
 

  flickor:  0 st (0%):  
 

B:  1 st (3%):   

  pojkar:  1 st (3%):   

  flickor:  0 st (0%):  
 

C:  2 st (6%):   

  pojkar:  2 st (6%):   

  flickor:  0 st (0%):  
 

D:  9 st (26%):   

  pojkar:  9 st (26%):   

  flickor:  0 st (0%):  
 

E:  13 st (37%):   

  pojkar:  13 st (37%):   

  flickor:  0 st (0%):  
 

F:  6 st (17%):   

  pojkar:  6 st (17%):   

  flickor:  0 st (0%):  
 

Saknas:  4 st (11%):   

  pojkar:  4 st (11%):   

  flickor:  0 st (0%):  
 

Totalt:  35 st (pojkar: 35 st, flickor: 0 st) 

 

På IMSPR programmet finns bara pojkar.  

Eleverna på SI programmet skrivs in löpande under året. Under VT 16 förutom löpande 
intaget under terminen hade vi tagit emot två stora SI elever grupper 2016-01-18 togs emot 
13 stycken SI pch2016-02-29 11 stycken. De flesta elever har ingen skolbakgrund alls och de 
måste hinna med åk 6-9 på tre år. Dessa elever hinner inte få några betyg under åk 1 och 
även under åk 2, det saknas underlag att sätta betyg. Undantag är dock matematik där 4 
elever som började skolan i fjol fått betyg i ämnet. Under lå 15/16 hade vi bara 3 stycken 
elever inskrivna på SI åk 3. Två utav dessa elever gått vidare till gymnasiet med 
yrkesinriktning. En hade inte uppnått behörighet och flyttade till en annan kommun.  

 

INTRODUKTIONSPROGRAMMET– Individuellt alternativ (IMIND) 

11 elever totalt inskrivna varav två hade enbart praktik. 

Betygsamanställning  

Sammanställning 

A:  0 st (0%):  
 

B:  0 st (0%):  
 

C:  3 st (17%):   

D:  8 st (44%):   

E:  6 st (33%):   

F:  1 st (6%):   
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Saknas:  0 st (0%):  
 

Totalt:  18 st 

 

Svårt att göra jämförelse då IMIND eleverna har individuella studieplaner där vissa elever 
orkar bara med kobination ett ämne + praktik andra med 2-4 ämnen + praktik.  

 

Sammanställning betyg och kön 

A:  0 st (0%):  
 

  pojkar:  0 st (0%):  
 

  flickor:  0 st (0%):  
 

B:  0 st (0%):  
 

  pojkar:  0 st (0%):  
 

  flickor:  0 st (0%):  
 

C:  3 st (17%):   

  pojkar:  2 st (11%):   

  flickor:  1 st (6%):   

D:  8 st (44%):   

  pojkar:  1 st (6%):   

  flickor:  7 st (39%):   

E:  6 st (33%):   

  pojkar:  2 st (11%):   

  flickor:  4 st (22%):   

F:  1 st (6%):   

  pojkar:  1 st (6%):   

  flickor:  0 st (0%):  
 

Saknas:  0 st (0%):  
 

  pojkar:  0 st (0%):  
 

  flickor:  0 st (0%):  
 

Totalt:  18 st (pojkar: 6 st, flickor: 12 st) 

 

Ganska jämn könsfördelning med tanke på att vi hade dubbelt så många flickor än pojkar på 
IMIND program.  

 

 

GYSÄR 

En elev, pojke med alla betyg godkända.  

Sammanställning 

G:  10 st (100%):   

VG:  0 st (0%):  
 

Saknas:  0 st (0%):  
 

Deltagit:  0 st (0%):  
 

Totalt:  10 st 
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Kommunal vuxenutbildning KOMVUX grundläggande nivå och 
gymnasialnivå  

 

Under lå 15/16 hade vi inskrivna 59 elever som läste grundskole- och gymnasiekurser.  

 

Sammanställning 

A:  7 st (12%):   

B:  8 st (14%):   

C:  14 st (24%):   

D:  7 st (12%):   

E:  16 st (28%):   

F:  6 st (10%):   

Saknas:  0 st (0%):  
 

Totalt:  58 s 

 

Eleverna har fått totalt 58 betyg. De flesta betyg har satts i kurserna: 

GRNSVA -5 

GRNSAM -5 

GRNMAT -3 

SVASVA01-03  -5 

SVESVE01-02 -4 

NAKNAK02 -5 

MATMAT01a-03b – 7 

ENGENG05-07 -5  

Övriga kurser (HISHIS, JURAFF, KEMKEM,AFFAFÄ, FYSFYS, FÖRRED,GEOGEO, WEBWEU)-
19. 

 

Sammanställning betyg och kön 

A:  7 st (12%):   

  pojkar:  5 st (9%):   

  flickor:  2 st (3%):   

B:  8 st (14%):   

  pojkar:  5 st (9%):   

  flickor:  3 st (5%):   

C:  14 st (24%):   

  pojkar:  6 st (10%):   

  flickor:  8 st (14%):   

D:  7 st (12%):   

  pojkar:  2 st (3%):   

  flickor:  5 st (9%):   
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E:  16 st (28%):   

  pojkar:  7 st (12%):   

  flickor:  9 st (16%):   

F:  6 st (10%):   

  pojkar:  5 st (9%):   

  flickor:  1 st (2%):   

Saknas:  0 st (0%):  
 

  pojkar:  0 st (0%):  
 

  flickor:  0 st (0%):  
 

Totalt:  58 st (pojkar: 30 st, flickor: 28 st) 

 

Nästan lika många kvinnor och män har läst på vuxenutbildning. En aning fler A och B 
betyg för män 18 % än kvinnor 8 %. Fler F betyg 9 % män än kvinnor 2 %.   

 

RESULTAT IMIND I DETALJ Där alla fått betyg 

 Svenska grund åk 9 

 Elev 1: NP E, slutbetyg E 

 Elev 2: NP E, slutbetyg D 

 Elev 3: NP E, slutbetyg D 

 Elev 4: NP E, slutbetyg D 

 Elev 5: NP D, slutbetyg D 

 Elev 10: NP C, slutbetyg C 

Svenska 1 

 Elev 6: NP C, slutbetyg C 

Matematik åk 9 

 Elev 2, slutbetyg F 

 Elev 3, slutbetyg E 

 Elev 5, slutbetyg D 

 Elev 6, slutbetyg D 

 Elev 7, slutbetyg D 

 Elev 9, slutbetyg E 
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Matematik 1a 

 Elev 8, slutbetyg E 

Samhällskunskap 1a1 

 Elev 1: slutbetyg E 

 Elev 2: slutbetyg E 

 Elev 3: slutbetyg E 

 Elev 4, avbrott 

 Elev 6, slutbetyg E 

Elev 5 har dessutom läst två ämnen i samarbete med Tundalsskolan 

 Historia åk 9, slutbetyg D 

 Hemskunskap åk 9, slutbetyg D 
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