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Sammanfattning
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på
huvudmannanivå och på skolenhetsnivå (skollagen 4 kap. 3 §). Syftet är
att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet i förhållande till
de nationella målen, kraven och riktlinjerna för skolan. Huvudman
respektive rektor ska dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet
(skollagen 4 kap. 6 §). Dokumentationen ska ge en samlad bild av
verksamhetens resultat, måluppfyllelse och kvalitetsarbete, och syftet är
att utgöra ett underlag i kvalitetsarbetet (Skolverket, 2012). Denna
tjänsteskrivelse utgör en dokumentation på huvudmannanivå, och
kvalitetsanalyserna en dokumentation på rektors-/enhetsnivå.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 december 2019 dnr
2019/0596 (denna skrivelse).
Enheternas kvalitetsanalyser läsåret 2018/19

Ärendet
Huvudmannens ansvar
Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att utbildningen genomförs i
enlighet med de bestämmelser som finns i skollag, läroplaner och andra
föreskrifter. Huvudmannens ansvar innebär bland annat att fördela
resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar
samt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten så att de
nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas. Grundläggande i
huvudmannens ansvarstagande är att utbildningen motsvarar skollagens
krav på kvalitet, är likvärdig och att utbildningen förankras i vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet (Skolverket, 2018).
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Bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på
huvudmannanivå och på skolenhetsnivå (skollagen 4 kap. 3 §). Syftet är
att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet i förhållande till
de nationella målen, kraven och riktlinjerna för skolan. Huvudman
respektive rektor ska dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet
(skollagen 4 kap. 6 §). Dokumentationen ska ge en samlad bild av
verksamhetens resultat, måluppfyllelse och kvalitetsarbete, och syftet är
att utgöra ett underlag i kvalitetsarbetet (Skolverket, 2012). Denna
tjänsteskrivelse utgör en dokumentation på huvudmannanivå, och de
bifogade kvalitetsanalyserna en dokumentation på rektors-/enhetsnivå.
Vuxenutbildningen baserar uppföljningen av resultat på kalenderår och
upprättar därför en kvalitetsanalys efter årsskiftet avseende år 2019.
Utbildningsnämnden fördjupar uppföljningen på olika områden under
året genom informationsärenden på nämndsammanträdet, se
nämndens årshjul (bilaga 1).
De medicinska och psykologiska insatser inom elevhälsan som utgör
hälso- och sjukvård styrs av hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Hälsooch sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på god och
patientsäker vård. Ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas i
enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (2011:9) om ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete för att säkerställa detta. Vårdgivaren (i
detta fall Utbildningsnämnden) ska årligen upprätta en
patientsäkerhetsberättelse, och uppföljningen av hälso- och
sjukvårdsinsatserna redovisas i denna (beslutsärende i februari
Patientsäkerhetsberättelse).

Nationella och kommunala mål
Enligt Lunds kommuns målstruktur ska varje nämnd besluta om
nämndmål. Utbildningsnämndens mål bygger på kommunfullmäktiges
vision, fokusområden och mål. Utbildningsnämnden ser över målen och
indikatorerna årligen i maj, och beslutar vid behov om justeringar.
Under läsåret 18/19 har Utbildningsnämnden haft följande mål:
1.

2.

Fullgöra det nationella kunskapsuppdraget med goda och förbättrade resultat, hög
kvalitet och hög effektivitet. (Kunskaper, utveckling och lärande; Betyg och
bedömning; Skolan, omvärlden och utbildningsval)
Utveckla och förstärka arbetet för hållbar utveckling. (Miljö; Hälsa; Normer och
värden; Ansvar och inflytande)
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3.
4.
5.

Rekrytera och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens samt
förebygga ohälsa och främja en god arbetsmiljö.
Utveckla ändamålsenliga fysiska lärmiljöer som främjar elevernas lärande och
utveckling.
Bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning.

Det första nämndmålet omfattar de nationella kunskapsmålen för
skolväsendet, och detta har i sin tur delats in i följande områden som
Skolverket har identifierat utifrån skollagstiftningen: Kunskap, utveckling
och lärande, Betyg och bedömning samt Skolan, omvärlden och
utbildningsval. Det andra nämndmålet omfattar bl.a. de nationella
målen gällande Normer och värden samt Ansvar och inflytande – även
detta Skolverkets rubriker utifrån en kategorisering av
skollagstiftningen. Även nämndmål 3-5 styrs till stor del av lagstiftning,
men även kommunala styrdokument och beslut. Det systematiska
kvalitetsarbetet struktureras efter Utbildningsnämndens mål, och det
säkerställs på så sätt att alla mål beaktas i uppföljning, analys, dialog och
beslut om åtgärder/ utvecklingsinsatser. På detta sätt har den
kommunala och den statliga styrningen samt de olika perspektiven
verksamhet, personal och ekonomi vävts samman till en helhet i det
systematiska kvalitetsarbetet.

Utbildningsnämndens/-förvaltningens systematiska
kvalitetsarbete
I detta avsnitt ges en beskrivning av Utbildningsnämndens/förvaltningens systematiska kvalitetsarbete under läsåret 18/19.
Skolornas/enheternas kvalitetsarbete beskrivs i respektive
skolas/enhets kvalitetsanalys.
Det systematiska kvalitetsarbetet inom Utbildningsnämnden och
-förvaltningen utgör en helhet, genom att kvalitetsarbetet är samordnat
mellan olika nivåer, genom att det finns forum för dialog om kvalitet och
resultat samt genom att vi eftersträvar att uppföljning och rapportering
om möjligt ska uppfylla både skolans/enhetens, förvaltningsledningens
och nämndens behov.
Det systematiska kvalitetsarbetet består av följande delar:
- Utvecklingsarbete genomförs fortlöpande på enhetsnivå,
förvaltningsnivå och förvaltningsövergripande nivå.
- Uppföljning/utvärdering: Enkätundersökningar genomförs på
våren (Vuxenutbildningen hösten). Statistik sammanställs och
analyseras företrädesvis i september (Vuxenutbildningen i
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januari-februari). Utöver denna regelbundet återkommande
uppföljning genomförs uppföljning/utvärdering inom olika
områden, både inom ramen för Intern kontroll och i form av
enskilda uppdrag.
Analys: Resultat och måluppfyllelse analyseras och
utvecklingsbehov identifieras vid särskilda tillfällen av lärare i
ämneslag/arbetslag/motsvarande, av elever i olika forum, av
enheternas ledningsgrupper samt av förvaltningens
ledningsgrupp som vid 4-6 halvdagar per år gör en fördjupad
analys inom valda områden.
Dokumentation och rapportering: Dokumentation och
rapportering sker på varje nivå i organisationen. Analys av
resultat och måluppfyllelse rapporteras till nämnden främst
genom enheternas kvalitetsanalyser samt genom
månadsrapporter, delårsrapporter och årsanalys. Nämnden
följer även upp verksamheterna genom återkommande
nämndärenden, exempelvis gällande antagning, trygghet och
studiero, betygsresultat, personal och ekonomi.
Dialog: Utbildningsnämnden-/förvaltningen har dialog om
resultat, måluppfyllelse och utvecklingsbehov, dels i vid
nämndärenden och på ledningsgruppsmöten, dels enligt
följande:
o Presidiebesök: Utbildningsnämndens presidium
genomför terminsvis ett besök på varje enhet inom
förvaltningen. Vid presidiebesöket möter nämndens
presidium elever, lärare och skolledning.
o Kvalitetsdialoger: Utbildningsnämndens partiberedning1
möter årligen varje enhets ledningsgrupp för dialog om
resultat och måluppfyllelse avseende verksamhet,
personal, ekonomi och miljö.
o Skoledarforum hålls månadsvis inom förvaltningen, då
skolledarna möts för dialog och erfarenhetsutbyte.
Beslut om mål och utvecklingsinsatser: Utifrån det som
framkommer i uppföljning/utvärdering, analys och dialog
beslutar Utbildningsnämnden om justerade eller nya mål årligen
i maj, och vid behov beslutas om utvecklingsinsatser. Enheterna
beslutar om mål samt utvecklingsområden och -insatser inför
läsåret (Vuxenutbildningen inför kalenderåret).

Under mandatperioden 2014-2018 har Utbildningsnämnden haft en utvecklingsgrupp
bestående av en ledamot från varje parti.
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Det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs på skolnivå beskrivs i
respektive kvalitetsanalys.
Bestämmelserna i skollagstiftningen om hur kvalitetsarbetet ska
bedrivas är allmänt hållna. I vissa fall finns behov av standardisering
inom förvaltningen, exempelvis i uppföljning och rapportering till
nämnden, men i övrigt är det viktigt att varje enhet får utforma sitt
kvalitetsarbete efter lokala behov, förutsättningar och drivkrafter.
Huvudmannen ska stödja enheternas systematiska kvalitetsarbete,
vilket sker exempelvis genom förvaltningsövergripande
kompetensutveckling, processledning i enskilda frågor, tillhandahållande
av verktyg för det systematiska kvalitetsarbetet (exempelvis statistikoch enkätverktyg), stöd i genomförande av enkätundersökningar,
sammanställning och analys av resultat samt genom samordning av
analys- och dialogtillfällen på nämnds- och förvaltningsnivå.
Underlag i det systematiska kvalitetsarbetet
Underlag i det systematiska kvalitetsarbetet är bland annat statistik över
exempelvis andel examen, genomsnittlig betygspoäng, frånvaro och
bemanning, enkätundersökningarna Skolenkäten och LUNK,
kursutvärderingar, enskilda uppföljningar/utvärderingar samt analys och
dialog i olika forum.
Skolenkäten är en enkätundersökning som Skolinspektionen genomför
inför tillsyn samt generellt i landets alla skolor under en tvåårsperiod.
Utbildningsförvaltningen har valt att använda Skolenkäten i det
systematiska kvalitetsarbetet, eftersom den följer upp de nationella
målen samt möjliggör jämförelser med ett mycket stort antal skolor. Det
är inte ett slumpmässigt urval, men urvalet är så pass stort att det kan
användas för jämförelser. För enkelhetens skull benämns genomsnittet
för alla skolor som ingår i enkätundersökningen aktuell termin som
riksgenomsnitt. Enkätfrågorna grupperas tematiskt i frågeområden, och
för varje fråga beräknas ett medelvärde och för varje frågeområde
beräknas ett indexvärde, som används vid jämförelser. I bilaga 3 i
enheternas kvalitetsanalyser redovisas frågorna, hur indexvärdena är
uppbyggda samt enhetens svarsfrekvens och övergripande resultat.
LUNK är en förkortning för Lunds ungdomsenkät som årligen går ut till
alla elever i årskurs 5, 8 och årskurs 2 på gymnasiet. I LUNK ställs frågor
om bedömning för lärande (BFL), hälsa och stress samt levnadsvanor, t.
ex. alkohol, tobak och narkotika. För information om frågor,
svarsfrekvens och resultat se bilaga 4 i enheternas kvalitetsanalyser.
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Vad gäller enkätundersökningar är det viktigt att understryka att de
belyser endast delar av verksamheten. Det finns många områden och
aspekter av skolan som inte fångas av enkäterna, för att det inte ställs
enkätfrågor på området eller för att det inte kan följas upp med denna
metod. Enkätundersökningar får snarare ses som ett ”skummande på
ytan”, som pekar ut områden där skolan har goda resultat eller behöver
öka måluppfyllelsen. Ibland gör skolorna en fördjupad uppföljning,
exempelvis genom fokusgrupper med elever, för att få mer kunskap om
det som enkäten pekar ut. Elevens upplevelse av skolan är en viktig del
av uppföljningen, men måste tolkas tillsammans med annan uppföljning,
exempelvis statistik, kvalitativa undersökningar och beskrivningar av
verksamheten.
Genomsnitt innehåller per definition variation, d.v.s. betygsstatistik och
enkätresultat varierar mellan skolor, program, ämnen, kurser, klasser
och individer. Ofta finns stora variationer i genomsnitten. Skillnaderna
kan vara större inom en skola än mellan skolorna. Varje skola/enhet
analyserar därför variationen i sitt resultat, och identifierar
utvecklingsbehov dels för skolan som helhet, dels för olika program.
ISLK:s resultat varierar mer över tid beroende på att avgångseleverna
utgör 20-35 elever per år, d.v.s. varje elevs resultat får större genomslag
i medelvärden jämfört med större populationer.
Den nationella statistiken för läsåret 18/19 publiceras av Skolverket
först i slutet av december, så jämförelser med riksgenomsnittet görs för
läsåret 17/18.
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Sammanfattning av måluppfyllelsen
1. Nämndmål 1: Fullgöra det nationella kunskapsuppdraget med goda
och förbättrade resultat, hög kvalitet och hög effektivitet
1.1 Kunskap, utveckling och lärande
1.1.1 Förvaltningsövergripande
Utbildningsförvaltningen i Lund har generellt goda resultat inom
målområdet Kunskap, utveckling och lärande, och tidigare läsår till
största delen resultat över riksgenomsnittet. I det följande ges en
sammanfattning per skolform och programtyp. Betygsresultaten för
läsåret 18/19 redovisades för Utbildningsnämnden vid sammanträdet i
september (dnr UN 2019/0548). Betygsresultat per skola och program
finns även redovisade i respektive skolas/enhets kvalitetsanalys, bilaga
1. Varje skola analyserar sitt betygsresultat och identifierar avvikelser
jämfört med tidigare år och riksgenomsnittet, analyserar orsaker till
dessa och beslutar om utvecklingsområden och insatser för att utveckla
undervisning, stödinsatser och lärmiljöer. Samtliga skolor/enheter
arbetar systematiskt med att öka måluppfyllelsen, vilket beskrivs i
kvalitetsanalyserna.
Det är viktigt att tidigt upptäcka elever i behov av stödinsatser. Alla
skolor har rutiner för att tidigt fånga upp och hjälpa elever i behov av
stöd. Förvaltningsgemensamma insatser för att identifiera elever i
behov av stöd är informationsöverföring från grundskolan,
screeningtester i läsförståelse och matematik i årskurs 1 samt
hälsobesöken. Även arbetet med att åtgärda frånvaro är ett sätt att
fånga upp elever i behov av stöd, då hög frånvaro är en riskfaktor för
bristande måluppfyllelse (se avsnitt 2.2.3 nedan).
Huvudmannen ska skapa förutsättningar för skolorna att bedriva ett
systematiskt kvalitetsarbete för att öka måluppfyllelsen, och skolans
arbete ska vila på vetenskaplig grund. 2013 beslutade
Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp att införa pedagogiska
samtalsgrupper vid alla sina verksamheter. De pedagogiska
samtalsgrupperna var en del av den stora satsning som gjordes för att
implementera Bedömning för lärande (BFL) och skolutveckling på
vetenskaplig grund. Forskning har visat att BFL, eller formativ
bedömning/undervisning som det också kallas, förbättrar elevernas
resultat. BFL innebär bland annat att information om var en elev
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befinner sig i förhållande till undervisningens mål kan användas av
eleven för att komma vidare i sitt lärande, och av läraren för att anpassa
undervisningen utifrån elevernas behov. De pedagogiska
samtalsgrupperna skapar möjlighet för pedagoger att på ett strukturerat
sätt föra samtal med kollegor om pedagogik, metodik och didaktik samt
om egna undervisningspraktiken. Syftet är att öka pedagogens förmåga
att reflektera över den egna praktiken och utveckla sin undervisning
med elevens kunskapsbehov i centrum. Samtalsgrupperna leds av
pedagoger som fått i uppdrag att vara samtalsledare, och dessa får
årligen utbildning i samtalsmetodik och gruppsykologi mm. Ett annat
sätt att förstärka arbetet med skolutveckling på vetenskaplig grund är
att arrangera föreläsningar och seminarier. 2018 startades
forskningscirklar inom ramen BFL, i samarbete med Barn- och
skolförvaltningen. Syftet med forskningscirklarna är att deltagande
pedagoger ska genomföra studier av klassrumspraktiken med
vetenskaplig metod samt att resultatet ska spridas. Forskningscirklarna
leds av forskningsutbildade pedagoger från våra egna skolor, och dessa
får i sin tur handledning av professor Anders Jönsson vid Kristianstad
högskola. Sammanlagt medverkade 12 pedagoger från
Utbildningsförvaltningens skolor. Vidare har det inom ramen för BFL
årligen arrangerats en konferens på hösten för skolledare och en
konferens på våren för pedagoger och skolledare. Konferensen för
skolledare hösten 2018 hade temat ledarskap och föreläsare var bl.a.
Torgny Roxå, universitetslektor och pedagogisk utvecklare vid Lunds
tekniska högskola, som talade om att leda kulturförändring samt Mats
Alvesson, professor vid Ekonomihögskolan i Lund, som talade om
”dumhetsledning”. Konferensen i mars 2019 arrangerades i samarbete
med Lunds universitet och gav Utbildningsförvaltningens pedagoger och
skolledare möjlighet att välja mellan 31 olika föreläsningar och
seminarier med ämnesanknytning eller allmändidaktiskt innehåll.
Utöver detta arrangerade Utbildningsförvaltningen två utvecklingsdagar
i juni med Helen Timperley, professor i pedagogik vid University of
Auckland på Nya Zeeland, som föreläste och ledde seminarier med bl.a.
pedagoger och skolledare. Utbildningsförvaltningen arrangerar även
kompetensutvecklingsinsatser inom området elevhälsa för att stödja
skolorna, se vidare avsnitt 2.2 nedan. Merparten av
utvecklingsinsatserna beslutas och genomförs dock av förvaltningens
skolor/enheter utifrån lokala behov, vilket redovisas i
kvalitetsanalyserna.
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1.1.2 Yrkesprogram
Läsåret 18/19 hade Utbildningsnämnden/-förvaltningen totalt ca 990
elever vid 8 yrkesprogram på Gymnasieskolan Vipan, och ett på
Polhemskolan.
Läsåret 18/19 tog totalt 90,5 procent av eleverna vid yrkesprogrammen
examen av samtliga avgångselever, vilket är ca 5 procentenheter fler
jämfört med föregående läsår, och ca 12 procentenheter (15 procent)
fler jämfört med läsåret 13/14.2 Flickor tog examen i högre utsträckning
än pojkar (94,3 respektive 87,4 procent). Variationen mellan
programmen var 68 till 100 procent som tog examen läsåret 18/19
(tabell 1). Variationen mellan programmen har minskat över tid.
Tabell 1: Andel examen yrkesprogram kommunala gymnasieskolor i Lund,
läsåret 18/19 (Källa: Qlikview).
Program
Antal
Antal
Andel
avgångselever examen examen
Barn- och fritidsprogrammet
43
43 100,0%
Bygg- och anläggningsprogrammet
33
27
81,8%
El- och energiprogrammet
32
31
96,9%
Handels- och administrationsprogrammet
22
15
68,2%
Hantverksprogrammet
17
17 100,0%
Hotell- och turismprogrammet
23
21
91,3%
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
37
32
86,5%
VVS- och fastighetsprogrammet
18
18 100,0%
Vård- och omsorgsprogrammet
16
14
87,5%
Totalt yrkesprogram
241
218
90,5%

Den genomsnittliga betygspoängen för avgångselever vid yrkesprogram
var 13,5 läsåret 18/19, vilket är 0,5 betygspoäng högre än föregående
läsår och en ökning med 0,9 betygspoäng sedan läsåret 13/14. Flickor
hade högre genomsnittlig betygspoäng än pojkar (14,5 respektive 13,3).
Jämfört med riksgenomsnittet för yrkesprogram läsåret 17/18 var det ca
3 procentenheter färre vid yrkesprogrammen inom förvaltningen som
tog examen.3 Skillnaden mot riksgenomsnittet har minskat över tid (ca 7
procentenheter läsåret 13/14). Ifall riksgenomsnittet följer sin bana,

2

Avgångselever är elever som tagit examen eller fått ett studiebevis omfattande 2 500 poäng. En elev som
har avslutat utbildningen utan examen eller studiebevis omfattande 2 500 har inte fullföljt sin utbildning,
och ingår därför inte i statistiken. Eleven kan komplettera sin gymnasieutbildning på Komvux.
3 Skolverket publicerar statistik över gymnasieskolans avgångsbetyg för läsåret 18/19 i december 2018.
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beräknas andel examen vid yrkesprogrammen vid de kommunala
gymnasieskolorna i Lund bli strax över riksgenomsnittet läsåret 18/19
(data publiceras av Skolverket den 11 december).
Vid 4 av de 9 yrkesprogrammen som erbjuds inom förvaltningen var det
en större andel som tog examen jämfört med riksgenomsnittet. Den
genomsnittliga betygspoängen var strax under riksgenomsnittet (0,2
betygspoäng under).
Av de elever som tog examen vid yrkesprogrammen inom
Utbildningsförvaltningen läsåret 18/19 var det ca 32 procent som även
fick grundläggande behörighet för högskolestudier, vilket är en ökning
med ca 2 procentenheter från förra läsåret. Av samtliga avgångselever
var det ca 28,6 procent som utöver examen fick högskolebehörighet,
vilket är en ökning med 2,6 procentenheter jämfört med förra läsåret.
Andelen har ökat sedan läsåret 16/17.
Skolverket sammanställer endast andel med högskolebehörighet av
samtliga avgångselever. Läsåret 17/18 var det 8,5 procent färre som fick
högskolebehörighet jämfört med riksgenomsnittet. Skillnaden mot
riksgenomsnittet förväntas minska ytterligare läsåret 18/19, eftersom
andelen har ökat. En förklaring till skillnaden mot riksgenomsnittet är
att Gymnasieskolan Vipan i samråd med arbetsgivarna har prioriterat
yrkeskurser i poängplanerna, vilket gör eleverna mer attraktiva på
arbetsmarknaden. Skolans rektor menar att skolan har ett starkt
yrkesfokus och att yrkesidentiteten tilltar i årskurs 2 och 3, och det är
framförallt de högskolebehörighetsgivande kurserna i dessa årskurser
som eleverna inte läser eller inte fullföljer. En del elever får jobb redan
under gymnasietiden, och detta kan också bidra till att de inte läser in
högskolebehörigheten.
Sammanfattningsvis har måluppfyllelsen ökat över tid vad gäller
examen, betygspoäng och högskolebehörighet på yrkesprogrammen
inom förvaltningen. Gymnasieskolan Vipan har sedan flera läsår fokus på
att öka kvaliteten på undervisningen, stödinsatser samt skol- och
lärmiljö. Skolan har dock fortsatt en stor andel elever som inte tar
examen och får högskolebehörighet, oavsett jämförelser med
riksgenomsnitt, så arbetet mot ökad måluppfyllelse fortsätter.
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Hösten 2017 inledde Skolinspektionen den regelbundna tillsynen av
skolhuvudmannen Lunds kommun.4 Gymnasieskolan Vipan var en av 4
skolor i Lunds kommun som valdes ut för en prioriterad tillsyn (3 inom
Barn- och skolförvaltningen). I april 2018 fattade Skolinspektionen
beslut med förelägganden bland annat gällande Gymnasieskolan Vipan
(dnr UN 2018/0286). Åtgärder genomfördes för att avhjälpa bristerna
(dnr UN 2019/0134). Skolinspektionen bedömde vid uppföljningen i
oktober 2018 att flertalet av bristerna var avhjälpta, men att åtgärderna
inte var tillräckliga på området Trygghet, studiero och åtgärder mot
kränkande behandling. Skolinspektionen fattade därför den 13
december beslut om föreläggande med vite. Under våren 2019
genomfördes ytterligare åtgärder för att avhjälpa de kvarvarande
bristerna. I maj 2019 bedömde Skolinspektionen att verksamheten
uppfyllde författningarnas krav och vitet utdömdes därmed inte. Under
innevarande läsår arbetar Gymnasieskolan Vipan med att befästa de
insatser och rutiner som fastställdes i samband med tillsynen.
Skolinspektionen gjorde ett uppföljningsbesök i november 2019. Beslut
har ännu inte fattas.
I december 2018 erbjöds Lunds kommun stöd av Skolverket inom ramen
för projektet Samverkan för bästa skola (SBS), bl.a. vad gäller
Gymnasieskolan Vipan. SBS syftar till att förbättra elevers resultat och
öka likvärdigheten inom och mellan skolor. Baserat på underlag från
Skolinspektionen erbjuder Skolverket stöd till ett urval av skolor och
huvudmän med stora utmaningar. Utbildningsförvaltningen övervägde
att tacka nej till erbjudandet, eftersom skolan har haft en tydligt positiv
utveckling och eftersom projektet kräver en arbetsinsats, men såg också
möjligheten att få extra stöd i det pågående utvecklingsarbetet. Fyra
program från Gymnasieskolan Vipan valdes därför ut: Barn- och
fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Bygg- och
anläggningsprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet. SBS
pågår i tre år och inleddes våren 2019 med en nulägesanalys av
verksamhetens resultat och utvecklingsbehov. Därefter har lämpliga
åtgärder identifierats, som under de kommande två åren kommer att
genomföras i samarbete med Linnéuniversitetet.

4

Skolinspektionen granskar alla skolhuvudmän i Sverige under en treårsperiod, både kommunala och
fristående huvudmän. Tillsynen genomförs dels på huvudmannanivå, dels väljs ett antal av huvudmannens
förskolor och skolor ut för en prioriterad tillsyn, bl a baserat på elevernas måluppfyllelse samt svar på
Skolenkäten. Den prioriterade tillsynen innebär att skolan granskas på fler områden samt att Skolinspektionen
genomför intervjuer och platsbesök. För mer information se Skolinspektionens webbplats
www.skolinspektionen.se.
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1.1.3 Högskoleförberedande program
Läsåret 18/19 gick totalt över 4 900 elever på något av de 6 nationella
högskoleförberedande gymnasieprogrammen vid Gymnasieskolan
Spyken, Hedda Anderssongymnasiet, Katedralskolan och Polhemskolan.
En del av programmen erbjuds på mer än en skola och skolorna erbjuder
även olika särskilda varianter och spetsprogram. Eleverna var fördelade
på totalt 14 olika program/särskilda varianter/spetsutbildningar läsåret
18/19.5
Vid de högskoleförberedande programmen var det totalt ca 97 procent
som tog examen av samtliga avgångselever läsåret 18/19.6 Detta är en
ökning med drygt en procentenhet jämfört med föregående läsår. Totalt
sett tog flickor examen i större utsträckning än pojkar, men skillnaden
var endast 1 procentenhet. Variationen mellan de 6
högskoleförberedande programmen var 88-99 procent, och mellan
samtliga 14 program 87-100 procent. Den genomsnittliga
betygspoängen vid de högskoleförberedande programmen var 15,8
läsåret 18/19, vilket är en ökning med 0,3 betygspoäng jämfört med
förra läsåret och det högsta värdet sedan läsåret 13/14.
Jämfört med riksgenomsnittet läsåret 17/18 var andel elever som tog
examen vid våra högskoleförberedande program totalt sett drygt 4
procentenheter större än riksgenomsnittet. Samtliga 6
högskoleförberedande program låg över riksgenomsnittet. Den
genomsnittliga betygspoängen var 0,7 betygspoäng högre än
riksgenomsnittet, och samtliga 6 program låg över riksgenomsnittet,
med undantag för Humanistiska programmet som låg marginellt under
(0,1 betygspoäng).
Samtliga skolor har rutiner för att tidigt fånga upp elever som riskerar
att inte klara examen, och göra extra anpassningar eller besluta om
åtgärdsprogram, vilket beskrivs i kvalitetsanalyserna.

5

Särskild variant innebär att hela eller delar av utbildningen avviker från det nationella programmet.
Avvikelsen ska omfatta minst 300 poäng. En spetsutbildning i gymnasiet ger eleven en bredd och en
fördjupning inom gymnasieskolans kurser och möjligheten att läsa högskolekurser.
6
Avgångselever är elever som tagit examen eller fått ett studiebevis omfattande 2 500 poäng. En elev som
har avslutat utbildningen utan examen eller studiebevis omfattande 2 500 har inte fullföljt sin utbildning,
och ingår därför inte i statistiken. Eleven kan komplettera sin gymnasieutbildning på Komvux.
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1.1.4 International Baccalaureate
Det internationella gymnasieprogrammet The International
Baccalaureate Diploma Programme (DP) och Pre Diploma Programme
(PDP) som ges vid Katedralskolan i Lund följer IB-koncernens
internationella läroplan och betygssystem. Läsåret 18/19 gick 206 elever
på IB-programmet, varav 63 elever i årskurs 3. Resultatet för eleverna på
DP på Katedralskolan ligger generellt över världsgenomsnittet för IBskolorna både när det gäller betyg per ämne och slutbetyg (tabell 2).
Tabell 2: Betygsresultat IB-programmet vid Katedralskolan, jämfört med
genomsnittet för IB-skolorna i världen
Läsår 15/16
Läsår 16/17
Läsår 17/18
Läsår 18/19
Subject
average
(max 7)
Total
average
point
(max 45)

Lund

världen

Lund

världen

Lund

världen

Lund

världen

5,33

4,8

5,29

4,18

5,33

4,79

5,23

4,63

34

30,21

34

29,87

34

29,76

33

29,63

1.1.5 Introduktionsprogrammen Preparandutbildning, Programinriktat
individuellt val, Yrkesintroduktion och Individuellt alternativ
Introduktionsprogrammen Preparandutbildning, Programinriktat
individuellt val, Yrkesintroduktion och Individuellt alternativ gavs vid
Gymnasieskolan Vipan.7 Här redovisas Skollagens mål för dessa
introduktionsprogram, utöver vad som gäller för all gymnasieutbildning,
samt antal och andel elever som har uppnått dessa mål.
Sammanfattningsvis har 137 elever gått dessa introduktionsprogram
läsåret 18/19 och var inskrivna i juni 2019. 79 av dessa elever avslutade
sitt introduktionsprogram i juni 2019, varav 32 nådde ett av
programmålen (40 procent) och av dessa var det 27 som fick behörighet
till ett nationellt program (34 procent).
- Preparandutbildning: Målet är att på ett år uppnå behörighet till
ett nationellt gymnasieprogram. Läsåret 18/19 gick totalt 17
elever på programmet. Samtliga elever avslutade programmet i
juni 2019, och 8 av dessa blev behöriga till ett nationellt
7

Fr.o.m. den 1 juli 2019 ersätter Programinriktat val introduktionsprogrammen
Preparandutbildning och Programinriktat individuellt val.
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gymnasieprogram (47 procent). Övriga elever gick vidare till
annat introduktionsprogram, folkhögskola respektive Komvux.
Programinriktat individuellt val: Målet är att uppnå behörighet
till ett nationellt yrkesprogram, och så snart som möjligt antas till
det programmet. Eleverna går integrerat med ett yrkesprogram,
men läser behörighetsgivande grundskoleämnen till dess
behörighet har uppnåtts. När eleven har uppnått behörighet
skrivs eleven in på det nationella programmet. Om allt vill sig väl
så hinner eleven både läsa upp sin behörighet och klara
yrkesprogrammet på tre år, och då får eleven en yrkesexamen.
Läsåret 18/19 gick totalt 19 elever på programmet. 6 av eleverna
avslutade programmet i juni 2019 och samtliga blev behöriga till
ett yrkesprogram. Övriga 13 elever fortsätter på programmet
innevarande läsår.
Yrkesintroduktion: Målet är att ge elever en yrkesinriktad
utbildning som underlättar etablering på arbetsmarknaden eller
som leder till studier på ett yrkesprogram. Läsåret 18/19 gick
totalt 55 elever på programmet. 34 elever avslutade
programmet i juni 2019, och 8 av dessa blev behöriga till ett
yrkesprogram (24 procent). 21 elever fortsätter på programmet
innevarande läsår.
Individuellt alternativ: Eleverna på detta introduktionsprogram
står långt från skolan. Målet är att eleven går vidare till
introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion, annan fortsatt
utbildning eller arbetsmarknaden. Läsåret 18/19 gick 46 elever
på programmet. 22 elever avslutade programmet i juni 2019, 15
av dessa nådde ett av programmålen (68 procent) och för en
elev är det okänt vad hen har gått vidare till. 24 elever fortsätter
på programmet. Gymnasieskolan Vipan samarbetade med Plug
in-projektet kring en del av eleverna.8

Skolan erbjuder en rad olika stödåtgärder och arbetar för att utveckla
undervisningen så att den möter elevernas behov, men trots detta är
det en stor andel av eleverna som inte når introduktionsprogrammens
mål. Detta förklaras till viss del av att eleverna har mycket skiftande
behov och de kommer olika långt i sin utveckling. En del av eleverna har
betydande svårigheter att klara skolans mål. I flera fall föreligger en
diagnos, och det förekommer även att skolan initierar och genomför

8

Projektet Plug In drevs av Sveriges Kommuner och Landsting i samverkan med
kommuner under åren 2015-2018. Syftet var att var minska antalet studieavbrott. För
mer information se Sveriges kommuner och landstings webbplats www.skl.se.
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utredningar under den relativt korta tid som vissa introduktionsprogram
är tänkta att genomföras under. Några elever har erbjudits mottagande i
gymnasiesärskolan men har avböjt skolformen av olika skäl. En del av
eleverna vid Språkintroduktion går vidare till ett annat
introduktionsprogram, exempelvis Yrkesintroduktion. Denna elevgrupp
har ökat de senaste åren, och det har blivit tydligt att en del av dessa
elever har svårt att klara målen, framförallt i karaktärsämnena, pga
otillräckliga kunskaper i svenska.
1.1.6 Introduktionsprogrammet Språkintroduktion
Skollagens mål för introduktionsprogrammet Språkintroduktion, utöver
vad som gäller för all gymnasieutbildning, är att ”ge nyanlända
ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilken
möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan
utbildning” (17 kap. 3 § skollagen). Programmet ges vid Gymnasieskolan
Vipan och Polhemskolan. Totalt gick 320 elever på Språkintroduktion
under läsåret 18/19 , varav 201 elever på Polhemskolan och 120 elever
på Gymnasieskolan Vipan, (elever kan byta mellan skolorna under
läsåret), vilket är i nivå med förra läsåret (323 elever). Språkintroduktion
har en viss genomströmning av elever, dvs. alla elever går inte på
programmet hela läsåret. Läsåret 18/19 hade Polhemskolan i
genomsnitt 156 elever per månad, vilket är en minskning med 14
procent jämfört med föregående läsår (182 elever). Gymnasieskolan
Vipan hade 103 elever per månad vilket är en ökning med 6 procent
jämfört med föregående läsår (97 elever). Antal nya elever har minskat
successivt sedan läsåret 15/16.
I juni 2019 var 259 elever inskrivna på programmet. En uppföljning i
oktober/november visar vad dessa elever vid uppföljningstillfället har
gått vidare till.
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Tabell 3: Uppföljning av elever inskrivna på Språkintroduktion i juni 2019.
Uppföljningen genomförd i oktober-november
Läsår 17/18 Läsår 18/19
Antal Andel Antal Andel
Fortsätter på Språkintroduktion nästa läsår
186 65% 134 52%
Går till annat Introduktionsprogram
19
7%
10
4%
Behörig till / går till nationellt program eller IB
26
9%
24
9%
Går till Komvux/annan utbildning
46 16%
78 30%
Omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
0
0%
0
0%
Väntar på besked om uppehållstillstånd och har inte
möjlighet att gå vidare i skolsystemet.
3
1%
0
0%
Övrigt
0
0%
1
0%
Uppgift saknas
7
2%
12
5%
Totalt 287 100% 259 100%

1.1.7 Gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolan består av nationella program respektive individuella
program, samtliga 4-åriga.
De nationella programmen vänder sig till ungdomar som har gått i
grundsärskola eller varit integrerade i grundskola eller träningsskola och
har en funktionsnedsättning som gör att de inte kan gå gymnasieskolans
treåriga nationella program. Eleverna ges dock möjlighet att läsa kurser
på gymnasieskolan. Läsåret 18/19 hade Gymnasiesärskolan Vipan 3 av
de 9 nationella programmen: Administration, handel och varuhantering,
Fastighet, anläggning och byggnation samt Hotell, restaurang och
bageri. 3 elever fullföljde sin utbildning i juni 2019 och samtliga tog
gymnasiesärskolexamen, vilket innebär att eleven har haft underlag för
betyg samt har genomfört 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).
En av eleverna läste kurser på Gymnasieskolan Vipan och fick godkända
betyg.
Individuella program i gymnasiesärskolan är till för elever som behöver
en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Eleven
läser ämnesområden istället för ämnen: Estetisk verksamhet, Hem- och
konsumentkunskap, Idrott och hälsa, Natur och miljö, Individ och
samhälle samt Språk och kommunikation. Läsåret 17/18 gick 89 elever
på de individuella programmen, fördelat på de fyra årskurserna. Inom
dessa program är elevens individuella studieplan extra viktig för att sätta
mål för och följa elevens kunskapsutveckling, och under de senaste
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läsåren har skolan arbetat med att utveckla undervisningen samt
uppföljning och dokumentation av elevernas kunskapsutveckling.
1.1.8 International School of Lund Katedralskolan
International School of Lund Katedralskolan (ISLK) erbjuder förskola,
grundskola och fritidshem enligt en internationell läroplan till barn i
åldrarna 3-15/16 år vars föräldrar bor i Sverige tillfälligt på grund av
arbete eller studier.9 Läsåret 18/19 gick totalt 432 elever med 45 olika
nationaliteter på skolan. I Middle Years Programme 5 motsvarande
årskurs 9 var det 38 av 41 elever (93 procent) läsåret 18/19 som blev
behöriga till gymnasiet, vilket är i nivå med föregående läsår (91
procent). Följande hände med de elever som inte klarade slutmålen för
programmet: en elev övergick till Språkintroduktion, en elev övergick till
svenskt gymnasium och en elev flyttade och påbörjade utbildning
utomlands. Flickorna hade ett högre medelbetyg än pojkarna. ISLK
genomför årligen ett test anpassat för internationella engelskspråkiga
skolor (ISA-testet) för att jämföra kunskapsresultatet med andra IBskolor, och resultatet ligger generellt över genomsnittet.
Under läsåret 18/19 granskades ISLK både av Skolinspektionen och av
IB-koncernen. IB-koncernens granskning utgår ifrån IB:s läroplan och
andra styrdokument från IB, och är mer omfattande och djuplodande än
Skolinspektionens tillsyn. I maj 2019 avslutades IB:s granskning och ISLK
fick goda omdömen på merparten av granskningspunkterna, ett fåtal
områden rekommenderade IB skolan att utveckla och de fann inga
brister som behöver åtgärdas. En redogörelse för granskningens resultat
ges i ISLK:s kvalitetsanalys. Resultatet av granskningen redovisades även
på nämndsammanträdet i oktober 2019 (dnr UN 2019/0552).
Skolinspektionens tillsyn omfattade färre områden och verksamheten
bedömdes uppfylla författningarnas krav på samtliga utom ett gällande
rapportering av kränkande behandling – se vidare avsnitt 2.3 nedan.
1.1.9 Modersmålscentrum i Lund
Modersmålscentrum i Lund (MCL) gav modersmålsstöd,
modersmålsundervisning och studiehandledning till ca 3 760 elever vid
106 kommunala och fristående skolenheter i Lunds kommun läsåret
18/19. Utbildningsförvaltningen har inte tillgång till betygsstatistik för

9

IB-koncernens Early Years Programme (EYP), Primary Years Programme (PYP),
Middle Years Programme (MYP) samt After School Programme (ASP).
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elever på de fristående skolorna, eftersom betygen registreras i varje
skolas egen databas. Modersmålscentrums betygsstatistik omfattar
därför endast elever i Lunds kommunala skolor. Den genomsnittliga
betygspoängen i modersmålsämnet i årskurs 9 har ökat över tid men var
läsår 18/19 samma som föregående läsår (16,9), och är högre än
genomsnittet i andra ämnen i kommunala skolor. Den genomsnittliga
betygspoängen för modersmålskurserna på gymnasiet Modersmål 1 och
Aktiv tvåspråkighet har ökat medan Modersmål 2 är på samma nivå som
föregående läsår. Även här är genomsnittet högre än i andra
gymnasiekurser.
1.2 Likvärdig bedömning
Betygssättning är myndighetsutövning och ska vara rättssäker, vilket
innebär att bedömning och betygssättning ska grundas på kursplanernas
mål och kunskapskrav och andra bestämmelser inom området. I
Skolverkets allmänna råd poängteras att det ”kan förmodligen aldrig
formuleras kunskapskrav som är så precisa att de på egen hand kan
garantera likvärdigheten. Lärares samsyn har därför stor betydelse för
arbetet med rättvisande och likvärdiga betyg.” (2018, s. 21). De
nationella proven inom de gymnasiegemensamma ämnena svenska,
svenska som andraspråk, engelska och matematik ska användas som
vägledning vid betygssättning. Samtliga skolor/enheter arbetar med att
öka kvaliteten och därmed även likvärdigheten i bedömningarna. Det
formativa förhållningssättet (BFL) innebär att läraren redan i
planeringen av undervisningen även planerar för bedömningen.
Undervisningens planering baseras på ämnets mål och kunskapskrav,
vilket främjar likvärdighet i bedömning.
Statistik över relationen mellan kursbetyg och nationella provbetyg
analyseras av både ämneslag och skolledning. Skolverkets statistik
(SIRIS) visar att vid de kommunala gymnasieskolorna i Lund ges i högre
utsträckning ett lika eller lägre kursbetyg jämfört med provbetyget,
jämfört med riksgenomsnittet (vårterminen 2019). Nationellt har
Skolverket analyserat statistiken över relationen mellan kursbetyg och
provbetyg, och har funnit att höjning från F till E är vanligare än andra
höjningar samt att flickor i större utsträckning än pojkar får ett högre
kursbetyg än provbetyg (s. 1-2 Skolverket, 2016).
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1.3 Skolan, omvärlden och utbildningsval
Studie- och yrkesvägledningen ska ge vägledning inför val av framtida
utbildnings- och yrkesverksamhet (2 kap 29 § skollagen).
Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta
studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i
samhällslivet (15 kap 2 § skollagen). Gymnasieskolan ska nära samverka
med de obligatoriska skolformerna, arbetslivet, universiteten och
högskolorna samt med samhället i övrigt (Läroplan Gy 11 s.18). Studieoch yrkesvägledarna ger vägledning om val till högre årskurser och livet
efter gymnasiet både individuellt och klassvis. Bemanningen av studieoch yrkesvägledare har varit följande under läsåret 18/19 (årsarbetare):
Gymnasieskolan Spyken 1,8, Gymnasieskolan Vipan 5, Katedralskolan 3,
Polhemskolan 5,87 och ISLK 0,3 årsarbetare. Hedda
Anderssongymnasiet har utökat tjänsten successivt under läsåret 18/19
från 0,25 till 1 årsarbetare. Av skolornas kvalitetsanalyser framgår att
studie- och yrkesvägledarna arbetar systematiskt med eleverna. Några
skolor beskriver att de har haft utvecklingsinsatser på området under
läsåret 18/19 eller planerar det framöver. Exempelvis har
Gymnasieskolan Spyken och Polhemskolan börjat ta fram
skolövergripande planer för studie- och yrkesvägledningen. Utöver det
ordinarie uppdraget kring studie- och yrkesvägledning tas SYV:s
kompetens tillvara på olika sätt i verksamheterna, exempelvis genom att
studie- och yrkesvägledaren ingår i elevhälsoteamen (ej lagstadgat)
samt bidrar på olika sätt i det systematiska kvalitetsarbetet.
Skolorna samarbetar med det omgivande samhället genom exempelvis
yrkesprogrammens arbetsplatsförlagda lärande (APL), studiebesök på
arbetsplatser och högskolor/universitet, elevutbyten samt genom
internationella projekt mm. Vid en del högskoleförberedande program
kan eleverna läsa universitetskurser. Det förekommer att utländska
universitet besöker Lunds skolor för att informera om sina utbildningar.
I enkätundersökningen LUNK får eleverna ta ställning till påståendet På
min skola får jag kunskaper som jag behöver när jag ska välja utbildning
och yrke i framtiden. Svarsalternativen är Stämmer mycket bra (4),
Stämmer ganska bra (3), Stämmer ganska dåligt (2), Stämmer mycket
dåligt (1). Vid en gradering av svarsalternativen från 1 till 4 beräknas
medelvärden. Katedralskolan hade våren 2019 ett medelvärde på 2,9
(3,1 både 2018 och 2017), Polhemskolan 2,9 (3,0 både 2018 och 2017),
Gymnasieskolan Vipan 3,1 (3,3 2018 och 3,1 2017) och Gymnasieskolan
Spyken 2,9 (2,9 2018 och 2,8 2017). Eleverna svarade således i
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genomsnitt ”Stämmer ganska bra” vilket är i nivå med föregående år.
Gymnasieskolan Vipan har ett högre medelvärde än övriga skolor, vilket
sannolikt beror på att eleverna har valt en yrkesinriktning och får god
vägledning genom yrkeskurserna och APL.
2. Nämndmål 2: Utveckla och förstärka arbetet för hållbar utveckling
FN:s definition av hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter
att tillfredsställa sina behov”.10 Begreppet består av dimensionerna
ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. Begreppet hållbar
utveckling korresponderar med bestämmelser i skollagstiftningen
gällande bland annat skolans likvärdighet, skolans värdegrundsuppdrag
som omfattar bl.a. demokrati- och miljöfrågor, elevhälsans uppdrag
samt bestämmelserna om arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling. De nationella och kommunala styrdokumenten innebär
sammantaget att arbetet med hållbar utveckling ska bedrivas både inom
ramen för undervisningen, och på arbetsplatsen. För att följa upp det
som sker i undervisningen ställs följande enkätfråga till eleverna: ”I min
skola pratar vi om de globala målen för en hållbar utveckling”. Av fyra
svarsalternativ där Stämmer mycket bra får värde 4 och Stämmer inte
alls får värde 1, har eleverna svarat 3,0 i genomsnitt, dvs. en stor andel
av eleverna upplever att de globala målen tas upp i undervisningen.
Gymnasieskolan Spyken har det högsta medelvärdet (3,6) av
gymnasieskolorna, vilket sannolikt till någon del förklaras av att skolan
under en tvåårsperiod genomförde ett skolövergripande projekt
benämnt Hållbara tillsammans, i samarbete med
Naturskyddsföreningen. Även ISLK har medelvärdet 3,6, vilket sannolikt
beror på att skolan har integrerat arbetet med hållbarhet och de globala
målen i undervisningen, och därmed arbetar med området
kontinuerligt.
2.1 Miljö
Samtliga enheter redovisar hur de har utvecklat sitt miljöarbete under
det gånga läsåret, både inom det pedagogiska arbetet med lärande för
hållbar utveckling och genom att minska sina verksamheters negativa
miljöpåverkan. Minskat matsvinn och cirkulär ekonomi är två teman
som återkommer på flera enheter. På de flesta skolor finns också
miljögrupper som under läsåret har engagerat flera och fångat upp
10

https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
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elevers engagemang inom dessa områden. Vidare har även det
förvaltningsövergripande miljöledningsarbetet utvecklats där
representanter från alla enheter träffas regelbundet för att tillsammans
följa upp, förbättra och förstärka arbetet för en hållbar utveckling.
Uppföljning på förvaltningsnivå av detta område redovisas på
nämndsammanträdet i februari (beslutsärende Årsanalys) samt mars
(informationsärende Uppföljning miljöarbete).
2.2 Hälsa
2.2.1 Bemanning elevhälsan
För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till skolläkare,
skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator samt personal med
specialpedagogisk kompetens (2 kap. 25 § skollagen). Kommunen kan
antingen själv anställa denna personal eller ordna det på annat sätt
(Skolverket & Socialstyrelsen 2016, s. 45). Vidare ska elevhälsans arbete
främst vara förebyggande och hälsofrämjande, och det är elevernas
utveckling mot utbildningens mål som ska stödjas (2 kap. 25 §
skollagen).
Det finns tillgång till samtliga av elevhälsans professioner på skolorna
inom Utbildningsförvaltningen (tabell 4). Vad gäller kravet på ”personal
med specialpedagogisk kompetens” har skolorna specialpedagoger. I
Lunds kommunala gymnasieskolors elevhälsoteam ingår även studieoch yrkesvägledare eftersom de har en viktig roll i skolans
elevhälsoarbete, exempelvis vad gäller anpassning av studierna för
elever som har svårt att nå målen.
Tabell 4: Bemanning elevhälsan läsåret 18/19
Elevhälsans
Spyken
Vipan Hedda Katedral Polhem ISLK
professioner
Specialpedagog
3,0
6,8
1,0**
2,0
9,0
1,0
Skolsköterska
1,8
3,5 0,75**
2,0
6,35
1,0
Skolkurator
1,7
5,8
0,25
1,8
5,25
0,75
Skolpsykolog
*
0,5
*
*
1,0
0,15*
* Anlitas externt vid behov. Gymnasieskolorna har inte ombetts beräkna bemanningen per månad. ISLK har
lämnat in uppgiften.
** Utökades successivt under läsåret till de bemanningstal som redovisas i tabellen.

Skolläkarna är anställda centralt i Utbildningsförvaltningen. Läsåret
18/19 arbetade 3 skolläkare (0,5 årsarbetare) vid
Utbildningsförvaltningens gymnasieskolor och 1 skolläkare (0,05
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årsarbetare) vid ISLK. Det finns inte bestämmelser i skollagstiftningen
om ett högsta antal elever per elevhälsopersonal. Detta beror på att
bemanningen ska utgå ifrån elevernas behov. Två skolor med samma
elevantal kan ha olika behov av insatser från elevhälsan. Några
fackförbund ger rekommendationer för bemanningen, och med få
undantag har skolorna ett större antal elever per årsarbetare än dessa
rekommendationer (se skrivelse dnr UN 2019/0271). Skolinspektionen
bedömde vid huvudmannatillsynen våren 2018 att elevhälsan vid
gymnasieskolorna inte i tillräcklig utsträckning arbetade förebyggande
och hälsofrämjande. Lunds kommun fick i april 2018 ett föreläggande att
rätta till denna brist. Gymnasieskolorna åtgärdade bristen bland annat
genom att utöka bemanningen/anlitandet av skolpsykolog och genom
att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet (dnr UN
2018/0286). Vid samtliga skolor inom förvaltningen har fortbildning
genomförts, eller pågår, med hjälp av Specialpedagogiska
Skolmyndighetens utbildningsmaterial om förebyggande och
hälsofrämjande elevhälsoarbete.
2.2.2 Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete
Skolan ska ge alla elever stöd och stimulans att komma så långt så
möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina egna förutsättningar (3 kap.
2 § skollagen). Elevhälsans uppdrag är att stödja elevernas utveckling
mot utbildningens mål genom att bl.a. bidra till att skapa miljöer som
främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa, samt att undanröja
hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling (Socialstyrelsen &
Skolverket 2016, s.29). Arbetet med att stödja elevernas utveckling mot
utbildningens mål ska vara främst hälsofrämjande och förebyggande,
och vid behov åtgärdande, samt bedrivas på generell nivå
(organisations- eller gruppnivå) och individnivå.
Elevhälsans uppdrag bygger på att det finns ett dubbelriktat samband
mellan hälsa och lärande, dvs. att hälsan har betydelse för hur man
klarar skolan, och omvänt är att klara av skolan en av de viktigaste
skyddsfaktorerna för god hälsa (Skolverket & Socialstyrelsen 2016, s.1415; Vetenskapsrådet 2012, s.40). Vidare bygger uppdraget att bidra till
att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa på
ett relationellt perspektiv, dvs. att skolmiljön och lärmiljön påverkar
elevens lärande, utveckling och hälsa (Skolverket 2019, s.81ff).
Elevhälsoarbetet är bland annat därför inte ett uppdrag för endast
elevhälsans professioner, utan bedrivs av all personal på skolan.
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Samtliga skolor arbetar systematiskt med elevhälsoarbetet och
genomför förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande insatser på
både generell nivå och individnivå. En viktig förebyggande och
hälsofrämjande insats som alla skolor erbjuder är hälsobesöket. Varje
elev i grundskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök jämnt fördelade
under skoltiden, och varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
ska erbjudas minst ett hälsobesök. Hälsobesöken ska innefatta allmänna
hälsokontroller (2 kap. 27 § skollagen). Hälsobesöken genomförs av
skolsköterska. Läsåret 18/19 genomförde totalt 78 procent av eleverna
vid de kommunala gymnasieskolorna hälsobesöket och 100 procent vid
ISLK. Fördelningen mellan gymnasieskolorna var: Gymnasieskolan
Spyken 91 procent, Gymnasieskolan Vipan 62 procent, Hedda
Anderssongymnasiet 51 procent, Katedralskolan 78 procent och
Polhemskolan 88 procent. Det är en minskning vid gymnasieskolorna
med 14 procent (13 procentenheter) jämfört med läsåret 17/18, då det
var 91 procent av eleverna som genomförde hälsobesöket, och 9
procent som avböjde. Katedralskolan uppger att alla elever har erbjudits
hälsobesök, men att 22 procent har tackat nej. Gymnasieskolan Vipan
uppger att några klasser inte har hunnits med och att planen är att
erbjuda dessa elever hälsobesök under innevarande läsår. De medicinskt
ledningsansvariga planerar att göra en fördjupad analys tillsammans
med rektorerna, för att identifiera orsaker till minskningen.
Följande frågeområden i Skolenkäten kan relateras till detta nämndmål:
Studiero, Trygghet, Förhindra kränkningar och Elevhälsa. I skolornas
bilaga 3 redovisas vilka enkätfrågor som ingår i respektive frågeområde
samt resultat över tid. Gymnasieskolan Vipan har över tid haft
enkätresultat under och i vissa fall i nivå med riksgenomsnittet på dessa
frågeområden. Vid den senaste mätningen våren 2019 sjönk resultatet
på frågeområdena Trygghet och Förhindra kränkningar från att ha varit i
nivå med eller strax under riksgenomsnittet. Detta trots att ett flertal av
de insatser som genomfördes som en följd av Skolinspektionens
förelägganden påbörjades redan hösten 2018. Förklaringar kan vara dels
den uppmärksamhet Vipans skolmiljö fick i massmedia både på grund av
tillsynen och på grund av enskilda händelser, t.ex. ett flertal
avstängningar av elever under höstterminen, dels att skolan arbetade
intensivt med eleverna kring skolmiljön under denna period, vilket
ökade elevernas medvetenhet om problemen. Skolan genomförde
ytterligare insatser under våren 2019 och en uppföljning har visat att
skolmiljön har förbättrats. Enkätresultaten på dessa frågeområden
förväntas därför förbättras framöver. Gymnasieskolan Vipans
enkätresultat på frågeområdet Studiero förbättrades jämfört med
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föregående år. Övriga gymnasieskolor inom förvaltningen har över tid
resultat över eller i nivå med riksgenomsnittet på nämnda
frågeområden. Vid senaste enkätundersökningen fick dock
Katedralskolan resultat strax under riksgenomsnittet på frågeområdena
Elevhälsa och Förhindra kränkningar. I likhet med Gymnasieskolan Vipan
har Katedralskolan haft ett stort fokus på dessa frågor under läsåret
18/19. Exempelvis gick skolledningen och elevhälsans personal
Specialpedagogiska Skolmyndighetens (SPSM) utbildning i förebyggande
och hälsofrämjande elevhälsoarbete.
För MYP5 vid ISLK (motsvarande årskurs 9) är resultatet över
riksgenomsnittet på frågeområdena Studiero och Trygghet, i nivå på
Elevhälsa och under riksgenomsnittet på Förhindra kränkningar. Våren
2018 genomförde Skolinspektionen en tillsyn över ISLK och fattade i maj
beslut med föreläggande gällande åtgärder mot kränkande behandling
(dnr UN 2018/0268). Skolinspektionens bedömning var att
huvudmannen inte såg till att personal vid ISLK anmälde alla händelser
där en elev anser sig utsatt för kränkande behandling till rektorn. Under
hösten 2018 genomförde en rad åtgärder, bl.a. reviderades rutinen för
anmälan av kränkande behandling, fortbildningsinsatser för all personal
genomfördes och en plan för den ämnesintegrerade
värdegrundsundervisningen samt för sex- och
samlevnadsundervisningen har tagits fram. Skolinspektionen följde upp
beslutet i december 2018 och bedömde då att bristerna som avhjälpta
och avslutade tillsynen.
Modersmålscentrums elever i årskurs 9 får besvara ett urval av frågor
från Skolenkäten om studiero och trygghet, och resultatet på samtliga
ligger väl över riksgenomsnittet.
För att stödja skolornas utveckling av elevhälsoarbetet arrangerar
Utbildningsförvaltningen kompetensutvecklingsinsatser riktade till
elevhälsopersonal och skolledare 1-2 gånger per termin. Hösten 2018
arrangerades ett seminarium med jurister från JP Infonet för att klargöra
roller och ansvar inom den medicinska delen av elevhälsan. Hösten 2018
och våren 2019 arrangerades två halvdagar på temat
”Framgångsfaktorer för förebyggande och hälsofrämjande arbete” med
leg. psykolog Petri Partanen, universitetslektor vid Mittuniversitetet och
författare till böcker om utveckling av elevhälsan. Våren 2019
arrangerades ett informationstillfälle om arbetet mot narkotika och
droger, med docent Martin Stafström från Lunds universitet samt
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representanter för Mariamottagningen, Föräldraföreningen mot
narkotika, Socialtjänsten i Lund samt Polisen.
En fördjupad information om området Trygghet och studiero ges vid
nämndsammanträdet i oktober (informationsärende Uppföljning
Utvecklingsområde 2).
2.2.3 Elevers stress
Under ett flertal år har det varit en stor andel av eleverna vid de
högskoleförberedande programmen som uppger att de känner sig
stressade flera gånger i veckan eller varje dag, och skolorna har också
försökt komma tillrätta med detta genom en mängd olika åtgärder,
varav de mer återkommande är utbildning i goda vanor (sömn, kost och
motion), studieteknik och stresshantering samt genom att i
provschemat jämna ut elevernas arbetsbelastning. Katedralskolan har
gjort en fördjupad uppföljning och analys av orsaker till elevernas stress,
vilken redovisas i skolans kvalitetsanalys. Man kan konstatera att det
inte finns en enkel förklaring, utan problembilden är komplex.
Komplexiteten innebär att det inte finns en eller ett par lösningar som
allena kan minska stressen, utan det krävs att skolan kontinuerligt
stödjer eleverna på flera olika sätt, både på gruppnivå och individuellt.
En fördjupad information om elevernas hälsa och stress ges vid
nämndsammanträdet i juni (informationsärende Uppföljning
Utvecklingsområde 2).
2.2.4 Främja närvaro och förebygga, utreda och åtgärda frånvaro
Det finns en samvariation mellan hög närvaro och goda skolresultat. Det
finns därför bestämmelser i skollagen och allmänna råd från Skolverket
om närvaro och frånvaro. Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är
inte obligatoriska skolformer, men elever som går i gymnasiet ska
närvara om det inte finns giltigt skäl att utebli. Om en elev utan giltigt
skäl uteblir ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag
informeras. Vid upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om
det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron
skyndsamt utreds om det inte är obehövligt (7 kap. 19a § skollagen; 15
kap. 16 § skollagen; 18 kap. 16 § skollagen). I september 2019 beslutade
Utbildningsnämnden om Riktlinjer för närvarofrämjande arbete och
frånvarorapportering för att öka likvärdigheten och säkerställa
kvaliteten i detta arbete (dnr 2019/0334). Samtliga skolor inom
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Utbildningsförvaltningen har rutiner för att tidigt upptäcka, utreda och
åtgärda frånvaro i syfte att minska frånvaron, i enlighet gällande
bestämmelser. Varje skola redovisar i sin kvalitetsanalys hur arbetet
med närvaro/frånvaro bedrivs (i kapitel 4).
Utbildningsnämnden följer upp andel elever med frånvaro över 10
procent, per termin, skola och program sedan läsåret 2016/17. Statistik
per program redovisas i skolornas kvalitetsanalyser, bilaga 2. Här ges en
överblick över frånvaron per skola och totalt (tabell 5).
Tabell 5: Andel elever med frånvaro över 10 procent (Källa: Skola 24)
Läsår 16/17
Läsår 17/18
Läsår 18/19
HT16 VT17 HT17 VT18 HT18 VT19
Gymnasieskolan Spyken
43%
57%
39%
55%
41%
49%
Gymnasieskolan Vipan
52%
60%
57%
63%
59%
60%
Hedda Anderssongymnasiet
52%
61%
Katedralskolan
26%
32%
24%
35%
22%
**
Polhemskolan
33%
44%
32%
45%
31%
39%
Gymnasieskola totalt
37%
46%
36%
48%
36%
**
Gymnasiesärskolan Vipan*
29%
32%
27%
31%
52%
70%
ISLK åk 1-9
15%
14%
11%
13%
11%
11%
* Gymnasiesärskolans nationella program. Lågt elevantal ger stora procentuella svängningar. HT18 hade 11
av 21 elever frånvaro över 10 procent. VT19 14 av 20 elever frånvaro över 10 procent.
** Data saknas för Katedralskolan årskurs 3 samt hela IB-programmet. Data sparas inte i Skola24 och hade
raderats innan uttaget den 15 juni.

Andel elever med frånvaro över 10 procent är generellt större på våren
än på hösten. Ett annat mönster är att andelen ökar med årskurs, dvs.
andelen med frånvaro över 10 procent är minst i årskurs 1 och störst i
årskurs 3, med undantag för Gymnasieskolan Vipan. Vid en jämförelse
mellan gymnasieskolans programtyper är, med ett fåtal undantag,
andelen med frånvaro över 10 procent störst vid
introduktionsprogrammen, därnäst yrkesprogrammen och minst vid de
högskoleförberedande programmen. För gymnasieskolorna var andelen
generellt lägre vårterminen 19 jämfört med vårterminen 18. Frånvaron
vid ISLK har minskat marginellt över tid. På Gymnasiesärskolan har
frånvaron ökat mycket procentuellt, men det gäller ett fåtal elever, se
fotnot till tabellen.
2.3 Normer och värden
De grundläggande värden som skolans värdegrund omfattar är
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
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människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan
människor (1 kap. 5 § skollagen). De nationella målen uttrycker att
värdegrunden ska förmedlas både i undervisningen och i skolans arbete.
Skolverket beskriver att värdegrundsfrågor ska integreras i skolan
genom tre perspektiv: OM, GENOM och FÖR. Detta innebär att frågor
om t.ex. demokrati ska integreras i skolans undervisning genom att
eleverna får kunskap OM demokrati GENOM att undervisningen i sig är
demokratisk FÖR att kunna agera demokratiskt.
Detta område följs upp dels genom Skolenkäten, dels genom att
skolorna beskriver hur arbetet för att uppfylla skollagstiftningens
bestämmelser.
I Skolenkäten finns tre frågeområden som rör normer och värden:
Grundläggande värden i undervisningen/lärandet, Grundläggande
värden på skolan och Delaktighet och inflytande. I skolornas bilaga 3
redovisas vilka enkätfrågor som ingår i respektive frågeområde samt
resultat över tid. Lunds kommunala gymnasieskolor har sammantaget
ett resultat i nivå med riksgenomsnittet på ovanstående frågeområden.
Skillnaden mellan pojkar och flickor är liten totalt sett, både i Lund och i
riket. Om man ser till de enskilda frågorna så har Lunds kommunala
gymnasieskolor totalt sett ett resultat över riksgenomsnittet på frågan I
min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen, medan resultatet på
övriga frågor är i nivå med riksgenomsnittet. Skillnaderna mellan
skolorna inom Utbildningsförvaltningen dock stora och de tar därför ut
varandra och ger genomsnitt i nivå med riksgenomsnitten.
Gymnasieskolan Spyken har över tid haft resultat väl över
riksgenomsnittet på alla tre frågeområden. Vad gäller frågeområdet
Grundläggande värden i undervisningen/lärandet har skolan ett av de 10
bästa resultaten i Sverige, och det är Spykens resultat som slår igenom i
totalen på frågan I min skola pratar vi om jämställdhet mellan könen.
Katedralskolan har över tid ett resultat i nivå med riksgenomsnittet på
detta frågeområde, medan Polhemskolan och Gymnasieskolan Vipan
har resultat under riksgenomsnittet. Vad gäller Grundläggande värden
på skolan har Gymnasieskolan Spyken, Katedralskolan och
Polhemskolan över tid resultat över riksgenomsnittet, medan
Gymnasieskolan Vipans resultat över tid har varit under
riksgenomsnittet och sjönk ytterligare vid senaste enkätundersökningen.
Det förväntas dock förbättras genom de insatser som skolan har
genomfört efter Skolinspektionens senaste tillsyn. På frågeområdet
Delaktighet och inflytande har Gymnasieskolan Spyken över tid ett
resultat över, Polhemskolan i nivå med och Katedralskolan i nivå med
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eller under riksgenomsnittet. Resultatet på Gymnasieskolan Vipan
pendlar över tid och vid senaste undersökningen låg det under
riksgenomsnittet. På gymnasiet genomför Skolinspektionen Skolenkäten
endast i årskurs 2. Eftersom Hedda Anderssongymnasiet inte hade
årskurs 2 läsåret 18/19, genomförde Utbildningsförvaltningen enkäten
på egen hand i årskurs 1. På de två frågeområdena om grundläggande
värden är resultatet under och för Delaktighet och inflytande är
resultatet över riksgenomsnittet för årskurs 2. MYP5 (motsvarande
årskurs 9) vid ISLK har över tid haft ett enkätresultat över
riksgenomsnittet för årskurs 9 gällande Grundläggande värden i
undervisningen/lärandet och Grundläggande värden på skolan, och i
nivå med riksgenomsnittet på Delaktighet och inflytande. Vid
Modersmålscentrum ställs ett urval av frågor inom dessa frågeområden,
och resultatet på samtliga är högre än riksgenomsnittet.
De senaste åren har skolorna börja arbeta mer systematiskt med normer
och värden, och har bl.a. genom fortbildningsinsatser som föreläsningar
och workshops höjt kompetensen hos skolledare och lärare kring
frågorna. Samtliga skolor/enheter har organisationer och processer för
elevinflytande. Gymnasieskolan Vipan arbetar aktivt och målinriktat
med att förbättra resultaten kring normer och värden, i enlighet med de
insatser som beslutades i samband med Skolinspektionens senaste
tillsyn.
3. Nämndmål 4: Utveckla fysiska lärmiljöer som främjar elevers
lärande och utveckling
Samtliga gymnasieskolor beskriver att det finns behov av utveckling av
de fysiska lärmiljöerna.
På Katedralskolan saknas ett varierat utbud av lokaler. Det råder framför
allt stor brist på grupprum och uppehållsyta för eleverna med sämre
arbetsmiljö som följd. Situationen kommer att förbättras sommaren
2020 då nu pågående om- och tillbyggnad är klar.
På Polhemsskolan har mindre ombyggnationer utförts hösten 2019.
Problem kvarstår med platsbrist i matsalen, och det finns behov av
ombyggnation och renovering framförallt avseende Teknikprogrammets
och Hantverksprogrammets lokaler. Om- och tillbyggnad av matsalen
pågår och kommer vara klar vid mitten av vårterminen 2020.
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Vid Gymnasieskolan Spyken har den fysiska lärmiljön förbättrats de
senaste läsåren sedan skolan fått flera nya lokaler. Ett problem som
kvarstår är lärmiljön för Idrott och hälsa. Kapaciteten i
omklädningsrummen vid EOS-hallen är bristfällig och utemiljön är
undermålig. Resursnyttjandet av befintliga idrottslokaler inom
förvaltningen håller på att ses över. I den nya detaljplanen för området
Stenkrossen, som ligger intill Eoshallen, finns en ny uteidrottsyta med,
vilket innebär att situationen på längre sikt kommer att förbättras.
På Gymnasieskolan Vipan har ett större ombyggnadsprojekt startat för
att åtgärda slitna och otidsenliga lokaler. Projektet omfattar de flesta
byggnaderna på skolan och kommer sträcka sig över flera år. Fram till
dess att byggprojektet är genomfört kommer det vara en utmaning att
bedriva undervisningen på ett ändamålsenligt sätt. Lokalerna för
Restaurang- och livsmedelsprogrammet och El- och energiprogrammet
är så undermåliga att det har en direkt påverkan på undervisningen.
International School of Lund Katedralskolan (ISLK) flyttade in i sina nya
lokaler i januari 2018. Skolan har nu en mycket god fysisk lärmiljö, vilket
påverkar undervisningen och arbetsmiljön positivt.
Vid Modersmålscentrum i Lund varierar den fysiska lärmiljön beroende
på vilka lokaler skolan har anvisat för modersmålsundervisning/
studiehandledning. Modersmålscentrums ledning konstaterar utifrån en
kartläggning och skolledningens lektionsbesök att alla lokaler inte är
lämpliga eller lättillgängliga. En annan aspekt är att
modersmålsundervisningen ofta bedrivs på en annan skola än elevens
egen, och att eleven behöver transportera sig till/från
modersmålsundervisningen, vilket Modersmålscentrum också följer upp
och arbetar för att förbättra.
De brister som finns i lokalerna har i de flesta fall varit kända sedan
länge. När det gäller mer omfattande åtgärder tar det ofta lång tid innan
själva byggprojektet kan starta, på grund av många delaktiga aktörer,
upphandling mm. Flera byggprojekt pågår. Av mer omfattande åtgärder
är det bara ombyggnation av Teknikprogrammets och
Hantverksprogrammets lokaler på Polhemsskolan som ännu inte är
tidsatt.
Uppföljning av detta nämndmål redovisas mer utförligt vid
nämndsammanträdet i februari (beslutsärende Årsanalys) och lokalerna
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följs även upp vid varje nämndsammanträde (informationsärende
Månadsuppföljning lokaler).
4. Rekrytera och behålla engagerade medarbetare med rätt
kompetens samt förebygga ohälsa och främja en god arbetsmiljö
Det var 853 tillsvidareanställda (801,8 årsarbetare) vid
gymnasieskolorna, ISLK och Modersmålscentrum i oktober 2018 (tabell
6). Utöver detta tillkommer visstidsanställda.
Tabell 6: Antal tillsvidareanställda*, totalt resp lärare, oktober 2018 (Källa:
Qlikview)
Totalt
Totalt antal Varav lärare,
Varav lärare,
antal
Årsarbetare antal personer antal årsarbetare
personer
Gymnasieskolan Spyken
Gymnasieskolan Vipan**
Hedda Anderssongymnasiet
ISLK
Katedralskolan
Modersmålscentrum
Polhemskolan

116
283
18
53
153
77
276

108,0
192,0
14,4
48,8
143,6
66,2
268,0

89
134
12
41
114
73
208

*Övrig personal: t.ex. elevhälsopersonal, elevassistenter, servicepersonal, administratörer, skolledare
** Inkl Gymnasiesärskolan Vipan. Januari 2019

Lunds kommunala gymnasieskolor har en stor andel lärare med
pedagogisk högskoleexamen (91,6 procent jämfört med
riksgenomsnittet 85,8 procent) (tabell 7). Andelen minskade både i
Lund och i riket under läsåren 14/15 till 17/18. Läsåret 18/19 har
andelen ökat jämfört med förra läsåret. Samtliga kommunala
gymnasieskolor i Lund har över tid haft en större andel än
riksgenomsnittet, men läsåret 18/19 var andelen vid Gymnasieskolan
Vipan marginellt lägre än riksgenomsnittet. Minskningen vid
Gymnasieskolan Vipan verkar inte stå i proportion till
personalomsättningen, och en fördjupad analys kommer därför att
göras av statistiken.

84,3
104,0
11,4
39,4
108,8
62,5
203
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Tabell 7: Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, av antal
tjänstgörande lärare som omfattas av legitimationskravet (Källa: Skolverket,
SIRIS)
Läsår
Läsår
Läsår
Läsår
Läsår
14/15
15/16
16/17
17/18 18/19
Riket
86,5
86,6
85,6
85,2
85,8
Lund kommunala
93,7
92,6
91,1
90,4
91,6
Gymnasieskolan Spyken
93,1
94,2
90,7
90,9
92,0
Gymnasieskolan Vipan
95,7
93,8
97,1
91,1
84,6
Hedda Anderssongymnasiet
100
Katedralskolan
93,9
96,0
97,1
94,3
96,1
Polhemskolan
93,3
89,5
86,7
87,5
90,4

Lunds kommunala gymnasieskolor har även en stor andel lärare med
lärarlegitimation och behörighet i ämnet (90,2 procent jämfört med
riksgenomsnittet 81,7 procent) (tabell 8). Även här har de kommunala
gymnasieskolorna i Lund över tid haft en större andel än
riksgenomsnittet, men läsåret 18/19 var andelen vid Gymnasieskolan
Vipan lägre än riksgenomsnittet. Minskningen vid Gymnasieskolan Vipan
verkar inte stå i proportion till personalomsättningen, och en fördjupad
analys kommer därför att göras av statistiken.
Tabell 8: Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i ämnet, av antal
tjänstgörande lärare som omfattas av legitimationskravet (Källa: Skolverket,
SIRIS)
Läsår
Läsår
Läsår
Läsår
Läsår
14/15
15/16
16/17
17/18
18/19
Riket
77,9
79,5
79,8
80,7
81,7
Lund kommunala
92,3
90,8
89,0
89,6
90,2
Gymnasieskolan Spyken
95,4
97,7
95,3
94,3
93,1
Gymnasieskolan Vipan
91,5
91,7
94,3
86,7
78,8
Hedda Anderssongymnasiet
90,9
Katedralskolan
94,9
94,9
95,2
93,4
96,1
Polhemskolan
89,3
84,0
80,3
85,1
88,6

Skolorna/enheterna beskriver att rekryteringsläget är bra men att det
har försämrats över tid, genom att antal sökande med rätt kompetens
minskar samt att löneanspråk i vissa fall inte kan tillgodoses och att
sökande därför väljer annan kommun/huvudman.
Utbildningsförvaltningen har låg personalomsättning och låg
sjukfrånvaro i jämförelse med flertalet förvaltningar i Lunds kommun
och således även Lunds kommun totalt.
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Uppföljning av detta nämndmål redovisas fördjupat vid
nämndsammanträdena i december (informationsärende Åtgärdsplan
systematiskt arbetsmiljöarbete), februari (beslutsärende Årsanalys)
samt i april (informationsärende Uppföljning personal).
5. Nämndmål 6: Bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning
Gymnasieskolan Spyken, Modersmålscentrum och International School
of Lund Katedralskolan (ISLK) rapporterar en budget i balans per den 31
oktober 2019. Gymnasieskolan Vipan, Katedralskolan och Polhemskolan
prognostiserar underskott och måste vidta åtgärder för att komma i
balans. Hedda Anderssongymnasiet har en än svårare situation med ett
stort underskott i förhållande till skolans storlek. Skolan är under
uppbyggnad vilket medför extra kostnader. Att elevtillströmningen
därtill varit lägre än beräknat förvärrar situationen.
Gymnasieskolorna rapporterar att det blir allt svårare att hålla budget
trots högt söktryck, välfyllda klasser och effektivt lokalutnyttjande.
Orsaken är till stor del ökade lönekostnader, som en följd av lärarbrist
och lärarlönelyft. Skolverkets statistik visar att framför allt
undervisningsresursen och elevhälsoresursen (delar av elevpengen) är
lägre i Lund jämfört med riksgenomsnittet för kommungruppen större
städer (Skolverket, SIRIS).
Modersmålscentrum rapporterar en budget i balans, men understryker
att det krävs ständiga åtgärder pga att elevantalet varierar stort över
året. Även ISLK hade en budget i balans per den 31 oktober.
Uppföljning av detta nämndmål redovisas mer utförligt i februari
(beslutsärende Årsanalys) och ekonomin följs även upp vid varje
nämndsammanträde (informationsärende Månadsuppföljning
ekonomi).
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