Kvalitetsredovisning 2017
Vuxenutbildningen i Luleå
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Syfte och underlag
• Syftet med vår kvalitetsredovisning är främst att den ska vara ett
verktyg som bidrar till utveckling av vår verksamhet. Den ska tydliggöra kontinuiteten och öka delaktigheten i utvecklingsarbeten som
pågår för att öka kvaliteten på vår verksamhet. Kvalitetsredovisningen
tydliggör de mål som finns för verksamheten. De statliga målen ska
korrelera med huvudmannens mål för verksamheten.
• Respektive rektor och verksamhetsansvarig har tillsammans med sin
personal och utbildningsanordnare följt upp året på olika sätt; genom
kursenkäter, studerandeenkät, resultatuppföljning/-analys samt via
avvikelseuppföljning och verksamhetsbesök. Ledningsgruppen gör en
gemensam analys av hela verksamheten och sammanfattar resultaten,
analysen och beslutar om åtgärder.
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Organisation
Arbetsmarknadsförvaltningen
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Organisation
Vuxenutbildningen
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Nationell styrning
•
•
•
•
•
•
•
•

Skollagen SFS 2010:800
Förordning om vuxenutbildning SFS 2011:1108
Läroplan för vuxenutbildningen Reviderad 2017
Allmänna råd/föreskrifter
Ämnes- och kursplaner
Lag om yrkeshögskolan SFS 2009:128
Förordning om yrkeshögskolan SFS 2009:130
Andra förordningar om t ex statsbidrag,
behörigheter för lärare och avgifter för prövning.
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Kommunal styrning
• Vision 2050
• Strategisk plan och budget 2017-2019
• Kommunala styrkort
– Kommunstyrelsens mål
– Nämndsmål
– Verksamhetsmål
– Indikatorer
– Aktiviteter
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Ledningsdeklaration
Vuxenutbildningen ska:

Kunden/medborgaren kan
förvänta sig:

• Leva upp till vårt uppdrag –
lärande i tiden med fokus på
individen – nationell målsättning
med vuxenutbildningen.
• Använda våra totala resurser på
ett klokt sätt; fördela, omfördela
och vara flexibla.
• Skapa en modern organisation
där resurserna anpassas till alla
våra uppdrag.
• Jobba utifrån efterfrågan.
• Skapa fungerande strukturer,
processer och rutiner.

• En sammanhållen vuxenutbildning.
• Ett professionellt bemötande
• En lyhörd och flexibel organisation.
• Hög tillgänglighet
– Fungerande e-tjänster
– Uppdaterad information.
• Likvärdig och rättssäker behandling.
• Kompetent personal.
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Primära målgrupper
•
•
•
•
•

Vuxna med kort tidigare utbildning
Vuxna med svag ställning på arbetsmarknaden
Vuxna utrikesfödda i behov av att lära sig svenska
Vuxna i behov av särskild utbildning
Vuxna med behov av eftergymnasial yrkesutbildning
• Vuxna med rätt att komplettera tidigare gymnasieutbildning för behörighet
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Personal & lokaler
• Lokaler: Porsön två olika lokaliteter, Bergnäset, externa
anordnares lokaler
• Personal:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ca 60 lärare
5 studie- och yrkesvägledare
3 administratörer
2 vaktmästare
1 kurator
1 bibliotekarie
2 utbildare
2 utbildningsledare
3 rektorer
1 avdelningschef
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Samverkan
•
•

Inom Arbetsmarknadsförvaltningen, t ex DUA/DUNA, gemensam sökning av statsbidrag
Femkantens vuxenutbildning
– Boden – Kalix – Luleå – Piteå – Älvsbyn
✓ Ägargrupp & ledningsgrupp
✓ Nätverk inom olika yrkeskategorier
✓ Arvidsjaur – samverkan kring yrkesvux

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luleå gymnasieskola
Lapplands kommunalförbund – LKF
Vuxenutbildning i samverkan – ViS
Yrkeshögskoleförbundet
Nitus – nätverk för lärcentra
Arbetsförmedlingen, branscher & företag
Organisationer & föreningar
Region Norrbotten
Vuxenutbildningen – Arbetsmarknadsavdelningen
Umeå universitet - socionomutbildning
Kustnätverk
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Antal elever inom olika skolformer
2014

2015

2016

2017

187

179

204

246

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial
nivå

1 269

1 334

1 880

1992

Särskild utbildning på grundläggande nivå

15

17

18

23

0

0

4

7

Utbildning i svenska för invandrare

548

506

586

715

Yrkeshögskoleutbildning

100

109

168

189

Kommunal vuxenutbildning på
grundläggande nivå

Särskild utbildning på gymnasial nivå
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Mål i styrkorten 2017
Uppföljning och analys av aktiviteter
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Resultat av antalet individer som
går till arbete
eller studier
genom förvaltningens insatser
ska ligga på genomsnittet för
jämförbara kommuner.

Vuxna ska stimuleras att studera. Finna och motivera till
studier.
500 nya kontakter
• Uppsökande verksamhet;
utbildningsmässa,
Luleå
Pride, Öppet Hus, värdar
basketmatch, jobbtorget
Arbetsförmedlingen

Alla aktiviteter som planerades för 2017 har genomförts.

Mässa Nolia karriär: Den primära målgruppen för mässan
är gymnasieelever vilket gjorde det svårt att nå ut med
information om vuxenutbildning.
Luleå Pride: Resulterade i några nya kontakter.
Öppet hus: Aktiviteten genomfördes men ej i samverkan
med Femkanten. Detta är ett utvecklingsområde eftersom
aktiviteten drar få besökare. Ev. kommer öppet hus att i
framtiden hållas under vårperioden.
Bokbord: Genomförd men med få intressenter

Vuxenutbildningen har ej fullt ut lyckats att mäta satt
nyckeltal - nu återstår att utveckla sätt att få veta hur
individer fått information om vad Vuxenutbildningen har
att erbjuda. Tillgänglig information för målgruppen
kortutbildade och forum för möten är viktigt, vilket bl. a
sker på Arbetsförmedling och för inbjudna till vuxenutbildningen. Ett annat fokus ligger på uppsökande
verksamhet riktad till personer med rätt att studera inom
Särskild utbildning för vuxna. Under året har genomförts
särskilda marknadsföringsinsatser för att nå och motivera
personer med behov och rätt till vuxenutbildning att ta
del av utbildningsinsatser; monter på Pride-festivalen,
film på reklamskyltar på olika platser inom kommunen,
annonsering på Facebook, mm.
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Resultat av antalet individer som
går till arbete
eller studier
genom förvaltningens insatser
ska ligga på genomsnittet för
jämförbara kommuner

Vuxenutbildningens
utbildningar ska upplevas attraktiva
för målgruppen.
Ökat antal elever på SFI som
erbjuds yrkesinriktade studier.
• Starta
yrkesförberedande
SFI-utbildning inom vård och
omsorg.
• För att minska trösklarna till
yrkesutbildningarna
hitta
former för att göra nivåtester inför studier.
• Arbetsmarknadsdagar på sfi
en gång om året.
• Orienteringskurs i vardagsmatematik för kortutbildade
på SFI

Under 2017 startades en yrkesförberedande SFI-utbildning inom vård och
omsorg. Måluppfyllelsen inom utbildningen har varit hög. Av gruppen har
flera personer sökt och gått vidare till omvårdnadsutbildning på gymnasial
nivå. Vi har därför kunnat dra slutsatsen att yrkesinriktad SFI förbereder
bättre för fortsatta yrkesstudier än den ”allmänna” SFI utbildningen.
Informationen om utbildningen kan dock förbättras - att utbildningen är
en språkförberedande kurs och inte en regelrätt omvårdnadsutbildning för
att skapa realistiska förväntningar hos deltagarna.
Nivåtester används för att bedöma förkunskaper i svenska som andraspråk, svenska, engelska och matematik kopplat till studier i dessa ämnen
främst men har bl. a använts för sökande till vård- och omsorgsutbildningar. Testerna kan vid behov användas för att avgöra språknivå inför
antagning till yrkesutbildningar.
Arbetsmarknadsdagar har genomförts enligt plan och uppskattats av
eleverna inom SFI-utbildningen. Ev. kommer den s.k. vuxenutbildningsveckan i framtiden förläggas till vårperioden. Innehållet i dagarna kommer
att utvecklas under 2018 för att t ex locka fler män till omvårdnadsyrken.
Orienteringskurs i vardagsmatematik för kortutbildade på SFI kommer att
genomföras inom ramen för utbildningsplikten 2018. Även andra orienteringskurser kan bli aktuella.
Ur Läroplanen:
”Vuxenutbildningen ska sträva efter flexibla lösningar [---] eleven bör
kunna kombinera dels studier i flera skolformer inom vuxenutbildningen,
dels studier med arbete.”
”Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning, bidra till att
presumtiva elever får information om olika utbildningsmöjligheter.”
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Andelen utrikesfödda som efter
etableringen går till jobb eller
studier ska öka med 5 % enheter
under en tvåårsperiod.

Förkorta tiden inom kommunal vuxenutbildning för
personer med akademisk
utbildningsbakgrund
Av deltagare i riktad aktivitet
ska minst 30 % gå till arbete
eller studier kopplade till personernas kompetensområde.
• Utveckla och genomföra
en intensiv språkutvecklande kurs.

Till den språkutvecklande kursen – Svenska som
andraspråk 1 på gymnasienivå - var det sju personer som
sökte varav sex antogs. Två elever gjorde avbrott, en
nådde inte målen och resterande tre fick betyg. I ett fall
saknas uppgifter om fortsatta studier eller arbete. De
övriga två som fick kursbetyg har gått vidare i sina
studier och påbörjat yrkesutbildning resp. läst teoretiska
kurser för att bli behöriga att arbeta inom nuvarande
yrken.
Två av sju elever, vilket motsvarar närmare 30 % (29%)
gick vidare till fortsatta studier. Antalet elever är lågt
vilket innebär att signifikansen är låg. Fler aktiviteter
hade kanske bidragit till en ökning av antal elever. Även
en god arbetsmarknad är en stark påverkansfaktor då
eleverna har lätt att nå arbete.

Ur Läroplanen:
”Vuxenutbildningen ska sträva efter flexibla lösningar
[---] eleven bör kunna kombinera dels studier i flera
skolformer inom vuxenutbildningen, dels studier med
arbete.”
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Andelen SFI studerande som
efter avslutade studier går vidare
till annan utbildning ska öka
med 10 % enheter

Andel som går vidare till
grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning
• Utveckla närdistansstudier
inom grundläggande vuxenutbildning
• Planering så att delkurser
inom grundläggande vuxenutbildning ska kunna ges
enligt nationella styrdokument
• Starta minst en yrkesförberedande SFI kurs med
planerad fortsättning inom
valt yrkesutbildningsområde
• Arbetsmarknadsdagar på SFI
en gång per år
• Överföringsmöten
mellan
SFI och grundläggande resp.
gymnasial vuxenutbildning

Andelen SFI studerande som efter avslutade studier gick vidare till
annan utbildning 2017 var 13 %. Det är i jämförelse med 2016 en
minskning med fyra procentenheter. Detta kan beror på en god
arbetsmarknad –fler i arbete –och/eller att det faktum att fler elever
som under året påbörjande sina studier inom SFI gjorde det främst
inom studieväg 2, vilket betyder långsammare studietakt och längre
studietid. Det sker också stora omflyttningar av elever som avbryter
och påbörjar sina studier oftare - en del av dessa återvänder och det är
svårt att ”hålla koll” på statistiken. Vidare är det många aktörer med
olika uppdrag som ibland kan motverka varandra. I nuläget finns det
fortfarande inte en gemensam samsyn kring de olika insatserna som
gäller de nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i det svenska
samhället. Mer samordning och långsiktigare planering skulle vara ett
steg i rätt riktning.
Grundläggande vuxenutbildning ges idag enligt det nya nationella
styrdokumenten och erbjuds även som närdistanskurser.
Förberedande SFI–kurs inom vård och omsorg har startat.
Arbetsmarknadsdag har genomförts enligt plan och uppskattats av
eleverna inom SFI-utbildningen.
Ev.
kommer den s.k.
vuxenutbildningsveckan i framtiden förläggas till vårperioden.

Överföringsmöten mellan SFI och övriga interna kurser inom vux
påbörjades under året.
Ur Läroplanen:
”Vuxenutbildningen ska sträva efter flexibla lösningar när det gäller
organisation, arbetssätt och arbetsformer med utgångspunkt i
individens behov och förutsättningar.”
”Rektor har ansvar för att ”utbildningen organiseras så att den så långt
möjligt anpassas efter elevernas önskemål och val av kurser, lärarna
anpassar undervisningens upplägg, innehåll och arbetsformer efter
elevernas skiftande behov och förutsättningar”.
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Genomföra brukarundersökningar för att ge underlag till
förvaltningens kvalitetsarbete

Ökad kännedom om elever/
studerandes upplevelse av
utförd utbildning.
100 % av elever/studerande
ska ha möjlighet att individuellt utvärdera sin utbildning
/kurser
• Kursutvärderingar läggs in i
respektive kursplanering

Alla elever inom Vuxenutbildningen har möjlighet att
individuellt besvara kursutvärderingar inom alla kurser.
Vidare ges alla elever möjlighet att besvara en gedigen
utbildningsenkät. Svarsfrekvensen under 2017 var dock
relativt låg.
Under 2018 kommer vuxenutbildningen att se över utbildningsenkätens innehåll och distribution med mål att öka
svarsfrekvens.

Ur läroplanen;
”Eleverna ska ges reella möjligheter att utöva
inflytande på utbildningen”.
”Vuxenutbildningens mål är att varje elev kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i
förhållande till kraven för utbildningen.”
”Rektor har ett ansvar för att ’verksamhetens arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande
gynnas’.”
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Kvinnor och män ska ha likvärdig service i förvaltningens
verksamheter i de för 2017
utvalda områdena

Inom vuxenutbildningen valdes som analysområde att titta på
avbrottsorsaker kopplat till kön. Siffror och analys redovisas under
rubriken Analys och förbättringsområden kring avbrott.

• Identifiera analysområden och genomföra
analys

Ur läroplanen:
”Vuxenutbildningen ska aktivt och medvetet främja kvinnors och
mäns lika rätt och möjligheter.”
”Läraren ska se till att utbildningen till innehåll och utformning
präglas av ett jämställdhetsperspektiv.”
”Ingen ska inom vuxenutbildningen utsättas för diskriminering som
har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck …”.
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Chefer ska ges förutsättningar för
att utöva ett gott ledarskap

Förbättrad psykosocial arbetsmiljö.
100 % av all personal ska
uppleva att den psykosociala
arbetsmiljön är bra
• För verksamheten gemensamma
hälsofrämjande
aktiviteter
• Utvärdera flextidsavtalet,
enligt plan
• Under punkten ”Värdegrund” genomförs särskild
aktivitet inom varje APTlag
• Verksamhetsinfo i arbetslag
• Kollegialt lärande

I SAM-uppföljningen och kommunens medarbetarenkät har
framkommit att den psykosociala arbetsmiljön inom vuxenutbildningen i det stora hela är god.
Enstaka ärenden gällande lokaler, arbetsbelastning samt delaktighet har förekommit och åtgärder har vidtagits enligt BRO- modellen.
Tre av fyra arbetslag är hälsodiplomerade. Arbetet fortsätter under
2018.
Utvärderingen av flextidsavtalet resulterade i att det förhandlades
om övergång från det lokala avtalet gällande enbart för
Vuxenutbildningen till det så kallade kommunövergripande
flextidsavtalet. Övergång skedde i årsskiftet 2017/18.
Värdegrundsaktiviteter behandlar arbetsglädje, hälsofrämjande
arbete, kommunens policydokument samt diskussioner om
arbetets värde och synen på arbete.
Verksamhetsinfo i arbetslag handlar om besök i andra arbetslag än
det egna. Detta har skett i mindre omfattning men ambitionen
finns kvar och arbetet fortsätter under 2018.
Kollegialt lärande har delvis genomförts och arbetet fortsätter
under 2018. Målet är en stärkt vi-känsla, lärande kopplat till det
egna arbetet och en större helhetsbild.
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Chefer ska ges förutsättningar för
att utöva ett gott ledarskap.

Förbättrad psykosocial arbetsmiljö.
Alla chefer ska ha genomgått
SKA-utbildningar inom två år.
• Chefer genomgår de SKAutbildningar som de inte
gått

Under 2017 har alla chefer genomgått SKA-utbildningarna i
kommunen. Under året slutförde två chefer sina kvarvarande
kurser.
Ur läroplanen:
”Rektor har ansvar för att ”lärare, studie- och yrkesvägledare
och annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina
uppgifter”.

”Daglig pedagogisk ledning av vuxenutbildningen och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att verksamheten utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten
ständigt prövas, att resultaten följs upp och utvärderas samt
att nya metoder prövas, utvecklas och utvärderas.”
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Utveckla den nära arbetsmiljön
genom medskapande

Diplomerade hälsofrämjande
arbetsplatser
• Fördjupade studie av kommunens lönepolicy inom
ramen för hälsodiplomering
• Chefer som inte har gått
kursen
”Hälsofrämjande
ledarskap” gör det

Under 2017 har tre av fyra arbetslag hälsodiplomerats.
Alla arbetslag har studerat kommunens lönepolicy
vilket medfört en ökad förståelse för kriterierna vid
lönesättning.
Alla chefer har genomfört kursen ”Hälsofrämjande
ledarskap”.
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Utveckla den nära arbetsmiljön
genom medskapande

Andelen som trivs på sin
arbetsplats
• Strukturerade möten
• Alla chefer ansvarar för att
diplomera arbetsplatsen

Arbetet med struktur och rutiner kring möten,
dokumentation och gemensamma kalendrar har genomförts
och är kända bland personalen. En tydlig struktur har bidragit
till att den enskilde anställde tar och känner ett större ansvar
för verksamheten, har större möjligheter att vara delaktig
genom förberedelse och uppföljning. Arbetet fortsätter
under 2018.
Under 2017 har tre av fyra arbetslag hälsodiplomerats.

Ur läroplanen:
”Rektor har ansvar för att ”lärare, studie- och yrkesvägledare
och
annan
personal
får
möjligheter
till
den
kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska
kunna utföra sina uppgifter”.
”Daglig pedagogisk ledning av vuxenutbildningen
lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för
verksamheten utvecklas kvalitativt. Detta kräver
verksamheten ständigt prövas, att resultaten följs upp
utvärderas samt att nya metoder prövas, utvecklas
utvärderas.”
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Andelen studerande som klarar
sina studier ska öka med 10 %
jämfört med 2016

Andelen personer per kurs
som avslutas med betyg minst
E.
• Utbildning av personalen
kring olika funktionsnedsättningar
• Kompetensutveckling kring
språkutvecklande arbetssätt
• Utbildning kring betyg och
bedömning

Av alla kurser som avslutats med betyg under 2017 har 93,8 %
avslutats med minst betyget E. 2016 var samma siffra 92,3 %.
Med tanke på den redan tidigare höga måluppfyllelsen i kurser
avslutade med betyg, så är måttet 10 % inte rimligt. Ökningen
har trots allt varit 1,6 % på en redan hög siffra. Insatser i form
av kompetensutveckling kring betyg och bedömning samt anpassningar har haft god effekt.
Utbildning för att stärka personalens möjlighet att individanpassa utbildingen utifrån elevernas behov har genomförts
under 2017 och planeras fortsätta.
Ur Läroplanen:
”Läraren ska fortlöpande ge varje elev, och i förekommande fall
elevens vårdnadshavare, information om studieresultat och
utvecklingsbehov i studierna, och redovisa för eleverna […] på
vilka grunder betygssättningen sker …”.
Rektor har ansvar för att ”lärare, studie- och yrkesvägledare
och annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina
uppgifter”.
”Daglig pedagogisk ledning av vuxenutbildningen och lärarnas
professionella ansvar är förutsättningar för att verksamheten
utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt
prövas, att resultaten följs upp och utvärderas samt att nya
metoder prövas, utvecklas och utvärderas.”
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Måluppfyllelse/betyg
Särskild utbildning för vuxna (grund och gymnasienivå)
Verksamhetspoäng

Antal elever

2016

2017

1 220

1 825

19

23

Total betygsfördelning 2017
uppdelat på kön

Total betygsfördelning 2017
80,0%
60,0%

60,0%

40,0%

40,0%

20,0%

20,0%

0,0%
D

C, VG
HP17

B
VP17

A, MVG

0,0%
D

C, VG
Kvinna

B

A, MVG

Man
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Utvärdering och uppföljning Särskild utbildning
för vuxna (grundläggande och gymnasial nivå)
• Antalet verksamhetspoäng under 2017 var 1 825 poäng, vilket
är en ökning från tidigare år och ett resultat av den satsning av
uppsökande verksamhet som gjorts. Några elever läser också
numera kurser på gymnasial nivå, vilket inte varit fallet
tidigare.
• Varje elev läser i regel några få timmar per vecka.
• Inom särskild utbildning för vuxna underkänns inga elever
utan kurserna individanpassas.
• Inför 2018 planeras lärlingsutbildning för elever inom
målgruppen.
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Måluppfyllelse/betyg egen regi
Grundläggande nivå
2015

2016

2017

Verksamhetspoäng

33 950

34 640

99 100

Antal helårsplatser

42

43

124

A

10

9

10

B

6

8

30

C

20

12

56

D

15

12

47

E

57

32

73

F

16

8

7

Streck

11

9

14
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Utvärdering & uppföljning egenregi
Grundläggande nivå
•

Från 2016 till 2017 har en markant ökning av genomförda verksamhetspoäng skett. Ökningen är 64 460
verksamhetspoäng vilket motsvarar en ökning av 81 årsstudieplatser. Under 2017 var det totala antalet
helårsplatser 124 mot 43 helårsplatser 2016. Ökningen är ett resultat av förändrat schema vilket
möjliggjort för elever att kombinera studier inom sfi och studier på grundläggande nivå.

•

Antalet elever med betyget F har mellan 2016 och 2017 inte förändrats vilket innebär antalet F relativt sett
till antalet verksamhetspoäng har minskat och omfattar nu 3 % av alla betyg inklusive streck mot 9 % år
2016. Antalet streck ligger 2017 fortfarande på en hög nivå, 6 % av totala antalet satta betyg och streck
mot 10 % år 2016.

•

Antalet streck kan minska ytterligare genom att ytterligare öka tydligheten i organisationen så att ej aktiva
elever gör avbrott i sina studier. Antalet F bör även kunna minska något genom att alla elever som behöver
extra stöd i sina studier uppmärksammas på ett tidigare stadium.

•

Antalet helårsplatser som ökat från 43 till 124 år 2017 beräknas öka ytterligare under 2018 när verksamheterna inom Vuxenutbildningen slås samman i gemensamma lokaler under hösten 2018.

•

En av anledningarna till ökningen kan var att det internt finns lärare på plats och möjligheten är större till
individanpassning , särskilt stöd och att få hjälp på plats. Lektionerna är även schemalagda jämfört med
distansstudier där eleven själv ansvarar för sin kunskapsinhämtning.
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Måluppfyllelse/Betyg externa anordnare
Grundläggande nivå
2015

2016

2017

Verksamhetspoäng

8610

6610

8450

Antal helårsplatser

11

8

11

A

4

2

12

B

3

1

40

C

7

4

71

D

6

3

6

E

6

3

23

F

10

8

9

Streck

11

9

14
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Utvärdering & uppföljning externa anordnare
Grundläggande nivå
•

Mellan 2016 och 2017 ökande antalet verksamhetspoäng med 1 840 poäng. Detta innebär en
ökning av årsstudieplatserna med tre platser. Under 2017 var det totala antalet helårsplatser
elva.

•

Andelen elever med betyget F alternativt streck har mellan 2016 och 2017 minskat från 57 %.

•

Under 2017 ökade andelen elever som läser på grundläggande nivå både externt och internt.
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Måluppfyllelse/betyg egenregi
Gymnasial nivå
2015

2016

2017

Verksamhetspoäng

137 325

133 145

166 305

Antal helårsplatser

172

166

208

A

43

45

96

B

92

106

163

C

176

150

221

D

176

150

187

E

303

191

263

F

129

41

96

Streck

180

91

131

31

Utvärdering & uppföljning egenregi
Gymnasial nivå
•

Antalet verksamhetspoäng har under 2017 ökat jämfört med 2016 med motsvarande 42 helårsplatser. Ökningen kan förklaras med att 2017 erbjöds fler kurser
på gymnasial nivå på heldistans.

•

Antalet elever med betyget F har ökat från 41 år 2016 till 96 år 2017 vilket sett till
andelen dock innebär att antalet F har minskat från 12 % år 2016 räknat på alla
betyg och streck till 8% år 2017. Antalet F bör på gymnasial nivå kunna minskas
ytterligare genom att lärarna tidigare uppmärksammar elever i behov av extra
stöd. Utbildningsinsatser planeras 2018 inom lärargruppen för ökad måluppfyllelse.

•

Antalet elever med streck har ökat från 91 år 2016 till 131 år 2017 vilket sett till
andelen dock innebär en minskning från 16 % F (beräknat på alla betyg och streck)
år 2016 till 11 % streck år 2017. Antalet streck bör år 2018 kunna minskas ytterligare genom att tydligheten i organisationen ökar och elever som ej är aktiva gör
avbrott i sina kurser. Under 2018 planeras ett arbete med att följa upp och revidera
rutinerna kring coaching av elever samt avbrottshantering.
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Lärling / intern personal
2015

2016

2017

Verksamhetspoäng

1 300

6 300

59 900

Antal helårsplatser

2

8

65

A

1

1

15

B

3

9

55

C

5

2

132

D

4

5

36

E

0

1

38

F

0

0

2

Streck

0

0

1
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Utvärdering & uppföljning egen regi
Lärling
•
•

•
•
•

•

Verksamhetspoängen har mellan 2016 och 2017 ökat med 53 600 poäng! Antal helårsplatser har gått från 8 till 65 platser.
Endast två elever har fått betyget F och endast en elev har streck. Alla andra elever har
fått godkända betyg. Anledningen kan vara att lärlingsutbildningen ger stor möjlighet till
individanpassning; eleven, företaget (handledaren) och skolan i samverkan. Personalen
har även utbildats inom elever i behov av särskilt stöd, vilket även kan vara en av anledningarna.
Vuxenutbildningen har satsat resurser i form av lärare och marknadsföring för att starta
och bredda lärlingsutbildningen.
Lärare har regelbundet besökt Jobbtorget på Arbetsförmedlingen för att marknadsföra
utbildningen och komma i kontakt med sökande.
Branscherna har visat ett stort intresse; framförallt bagerierna i Luleå är mycket nöjda
med utbildningsformen.
Lärlingsutbildning är en studieform som allt fler söker sig till. Eftersom branscherna är
delaktiga resulterar det ofta i ett arbete efter studierna.
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Måluppfyllelse/betyg externa anordnare
Gymnasial nivå
Hermods, YA, LG/LG, Lernia, Grönlunds, NTI, Movant, Miroi, Jensen
2015

2016

2017

Verksamhetspoäng

325 369

590 672

306 640

Antal helårsplatser

407

516

383

A

206

264

196

B

533

575

312

C

942

912

608

D

601

585

422

E

558

521

372

F

364

317

199

Streck

58

59

36
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Utvärdering & uppföljning
externa anordnare
•
•
•
•

•
•

Externa utbildningar har genomförts av ett flertal aktörer. Utbudet är stort och vi har erbjudit
utbildning inom flertalet branscher och ämnen.
Det har skett en minskning från 516 årsplatser 2016 till 283 årsplatser 2017.
Andelen betyg med F och streck är relativt hög, 14 % av totalt antal betyg. Här fortsätter arbetet under 2018 för att tillsammans med externa anordnare förbättra förutsättningarna för
eleverna att nå målen.
Klagomål från eleverna har handlat om lärartäthet, struktur och upplägg av utbildning, lärares
tillgänglighet, CSN och studiemedel och betygssamtal. För distansstudier har kontakter tagits
med respektive utbildningsanordnare, där klagomålet har klargjorts, anordnaren har utrett
ärendet och återkommit till rektor för vuxenutbildningen, som efter det har kontaktat eleven.
Oftast har klagomålet åtgärdats omgående. Klagomål vid skolförlagda yrkesutbildningar har
främst framkommit vid kursråd som hålls ca var 6:e vecka. Eleverna har framfört sina synpunkter till rektorer där även utbildningsanordnares rektor/utbildningsansvarig deltagit . I
vissa fall har utbildningsanordnarna upprättat en handlingsplan som vuxenutbildningens
rektor har följt upp vid olika tillfällen.
Brister har även upptäckts när rektor/personal besökt utbildningsanordnarna och detta har
påpekats på plats och följts upp vid senare tillfälle. Arbetsmiljön för eleverna har varit en av
dessa brister.
Studieplaner och uppföljning av elever är områden som behöver förbättras.
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Elever som läser inom ramen för den statliga satsningen yrkesvux följs upp årligen genom framförallt
telefonkontakt efter avslutad utbildning.

Uppföljning
yrkesvux
Fördelning av kön samtliga
tillfrågade

kvinnor

39%
män

61%

Fördelning av kön samtliga som
besvarat frågorna

50%

50%

kvinnor
män

81 individer kontaktades och 61 % av dessa var män.
50 individer av de tillfrågade besvarade vuxenutbildningens telefonfrågor. 50 % av de individer som besvarade frågorna är kvinnor.
Hela 80 % av respondenterna uppger i undersökningen att de förvärvsarbetar. Av de 50 elever som
besvarade frågorna och hade avslutat sin utbildning
inom yrkesvux har 28 stycken individer sysselsättning
som är relaterad till yrkesområdet, 22 stycken uppger
att de inte har en sysselsättning relaterad till yrkesområdet.
56 % arbetar och har en 100% sysselsättningsgrad, 22
% arbetar deltid och en lika stor procentenhet besvarade inte frågan.
26 elever uppger att de har en tillsvidaretjänst, 15 har
visstidsanställning.
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Måluppfyllelse/betyg SFI
Antal SFI betyg per
steg och kurs

2014

2015

2016

2017

Steg 1 A

8

8

24

17

Steg 1 B

3

8

15

4

Steg 2 B

39

6

37

89

Steg 2 C

38

24

31

49

3

21

Steg 2 D
Steg 3 C

71

36

68

81

Steg 3 D

75

96

50

49

107

87

334

397

Steg distans C och D
Totalt

234

178
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Utvärdering & uppföljning SFI
Förbättringen vad gäller genomströmningen av elever, dvs antal godkända betyg i kurser som har
påbörjats under 2016 fortsatte även under 2017 men det finns skillnad mellan kurser och
studievägar.. Antalet godkända kursbetyg har ökat framför allt i studieväg 2. Detta kan delvis
förklaras med att huvudsakliga ökningen av nya elever har också skett i studieväg 2. Men även de
insatser kring sambedömning och övriga insatser för att öka lärarnas bedömningskompetens har
fortsatt och gett ytterligare resultat. Vi har fortsatt satsa på att förändra och anpassa vår
organisation och göra den flexiblare så att fler skulle få möjligheter att studera på de tider och på
det sätt som har bäst passat deras behov.
Det vi däremot kan se är att andelen godkända betyg bland elever som studerar på distans i
stället har minskat. Detta kan bero på att distansstudier har utökats med s.k. närdistanskurser
där elever i studieväg två har studerat. Eleverna i den här målgruppen har en kortare
utbildningsbakgrund och mindre data- och studievana vilket ofta betyder längre studietid. Att
studera på distans är inte den optimala studieformen för den här gruppen, men dessa elever har
tvingats till det för att de inte på något annat sätt har kunnat kombinera arbete och studier på SFI.
Vi kan se detta genom skillnaden i måluppfyllelse hos de övriga eleverna i studieväg två som
studerar på plats, där antalet godkända betyg nästan har fördubblats t ex i kurs B.
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Utvärdering och uppföljning SFI forts.
Men genomströmningen på distansstudierna har generellt blivit något sämre. Vi behöver
undersöka vidare vad det kan bero på, men vi har noterat en tendens att även inom ”ordinarie”
distansstudier i studieväg 3 har antalet elever med något sämre datavana och datakunskaper ökat
vilket oftast försvårar och förlänger studier på distans. En mycket god arbetsmarknad i Luleå
kommun har också ytterligare lett till att fortsatt många avbryter sina studier och gör längre
uppehåll även om de kommer tillbaka till SFI. Även om antalet avbrott på SFI har minskat något
så är det fortsatt högt. Minskat antal avbrott i framför allt studieväg 3 har då betytt längre
studietid för de elever som är kvar i sina studier och i den kortsiktiga statistiken färre andel
godkända betyg. Detta på grund av att elever som för tillfället har haft sämre förutsättningar att
studera ändå har blivit kvar i studier med förlängd studietid som följd. Men långsiktigt betyder
det dock att fler klarar SFI-studierna och är bättre rustade för etablering på arbetsmarknaden.
Sammanlagt finns det en tendens sedan 2015 att andelen elever men utbildningslängd mellan 6
och 12 år har ökat och även andelen med utbildningsår mellan 0 och 6 år har ökat marginellt,
medan antalet elever med utbildningsår 12 och fler stadigt har minskat (med 8%) . Andelen
kvinnor bland SFI-eleverna har minskat och andelen män har ökat.
Även om genomströmningen i framförallt kurs 2B, där många av de nya eleverna placerades, har
ökat ( fler har slutfört kursen och genomsnittligt antal studietimmar och studieveckor för just den
här kursen har minskat något jämfört med 2016) har sammanlagt fler SFI-elever i samtliga kurser
fått studera längre tid och därmed tagit mer lärarresurser i anspråk. Detta har också påverkat
arbetssätt, resursfördelning och organisation av SFI. Att alltid bedöma och rätt värdera elevernas
studiebakgrund har dock visat sig vara ganska svårt.
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Utvärdering och uppföljning SFI forts
Ofta saknas det dokumentation över de tidigare studierna och då kan man enbart utgå ifrån
elevernas egen uppfattning om sina studier. Ibland stämmer den inte överens med professionens
bedömning, vilket kan resultera i att eleverna behöver placeras om i andra studiegrupper.
För att undvika detta och underlätta nivåplaceringar inrättades hösten 2017 en kartläggningsenhet på SFI, vars uppdrag är att ta hand om kartläggning av elevernas förkunskaper,
nivåplacering, gruppbyten, kontakt med andra aktörer och myndigheter i syfte att förkorta
elevernas studietid och underlätta etablering på arbetsmarknaden. Detta blir ett fortsatt
utvecklingsområde under 2018.
Under perioden har det fortsatt funnits ett större antal sökande till SFI än vad vi har kunnat ta
emot, vilket har resulterat i att det har uppstått köer. Antalet elever som väntat och längden på
väntetiden har dock kunna variera ganska kraftigt beroende på vilken tid på året ansökningarna
lämnades in, om det handlade om etableringselever eller inte, vilken studiegrupp de skulle
placeras in och annat. Väntetiden har kunnat variera allt från en vecka till 4-5 månader. Vår
mottagningskapacitet har mest påverkats av brist på behöriga SFI-lärare och i viss mån tillgång till
lokaler och infrastruktur även om de ekonomiska resurser har varit tillräckliga. Planeringsförutsättningarna har också varit försvårade med stor omsättning på framför allt elever och i viss mån
även personal.
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Uppföljning elever inom sfi
Andelen SFI-elever som 2017 gick vidare till studier inom den egna grundläggande och
gymnasiala vuxenutbildningen var 13 %. Siffran kommer att ligga till grund för jämförelser kommande år. Den här siffran skulle behöva ställas i relation till antal avbrott
och återgång till studier på SFI samt även AF-statistik gällande antal nyanlända som har
gått till praktik, arbete eller aktiviteter hos andra aktörer än den kommunala Vuxenutbildningen. Vissa elever läser redan på högskola/universitet, eller arbetar där, och
elever som har flyttat läser eventuellt vidare på annan ort.

Fler ska kunna bedriva studier samtidigt som de arbetar. Det kan vara svårt att få en
tydlig kontinuitet och långsiktighet i studierna då fokus ibland hamnar på att få ett
arbete, kopplat till individers möjlighet till uppehållstillstånd. Anvisningar av SFI-elever
till regelrätt arbete eller praktik, även elever med kort utbildningsbakgrund i studieväg
2 och även studieväg 1 har ökat. Som det tidigare har påpekats är det generellt
svårare för den här målgruppen att kombinera arbete och studier i en större
omfattning.
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Måluppfyllelse/betyg YH
Tandsköterska, El- och automationsingenjör, VVS- och
energiingenjör
2015

2016

2017

Verksamhetspoäng

65 580

93 220

88 055

Antal helårsplatser

82

116

110

VG

271

295

276

G

218

343

200

IG

14

9

2

-

-

-

streck
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El- och automationsingenjör VVS- och energiingenjör
El 16

El 17

Av 23 startande är 19 kvar i
utbildningen
och alla utom
2 kommer att
gå ut med en
examen till
sommaren,
troligtvis blir
de färdiga till
hösten, vi räknar med att
alla 19 kommer att få ut
ett examensbevis

Av 20 startande är det
19 som är
kvar i utbildningen

VVS 16
Av 21 startade är
det 13 som är
kvar i utbildningen och alla
13 kommer att ta
en examen. Avhopp skedde
tidigt i utbildningen och i de
flesta fallen gick
personerna till
arbete eller andra
studier. Våra
enkäter visar att
våra studerande
på El & VVS är
nöjda med sin
utbildning. Det är
inget som sticker
ut i våra mätningar.

VVS 17
Av de 13 studenter
startade är det 10
som är kvar i utbildningen. Våra
enkäter visar att
våra studerande på
El & VVS är nöjda
med sin utbildning.
Det är inget som
sticker ut i våra
mätningar.

Tandsköterskeutbildning
2016
2016 startade antagningsomgång
två, med 36 studerande. Vid examen
i december 2017
kunde vi examinera 28 tandsköterskor. Övriga studerande har under
utbildningens gång
antingen gjort
avbrott eller tagit
studieuppehåll.
Orsakerna har varit
sjukdom, graviditet
eller annat arbete
/felval.

2017
Av de 36 antagna
studenterna som
startade är det 32
som är kvar i utbildningen. Utvärderingarna för
dessa omgångar
har varit övervägande positiva.
Det som framkommit som negativt
har varit önskemål
om material i förväg, bättre feedback på inlämnade
uppgifter, synpunkter på kursers
placering i förhållande till
varandra, etc.
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Utvärdering och uppföljning YH
• Det har skett en minskning av verksamhetspoäng mellan 2016 och 2017,
som beror på att utbildningen VVS- och energiingenjör startade hösten
2016, dvs ytterligare en utbildning.
• Färre studerande hade betyget IG 2016 i jämförelse med året innan och
siffran har sjunkit ytterligare till 2017. Yh har under året arbetat med
systematiskt kvalitetsarbete, där individanpassning och särskilt stöd varit
ett område. Studerande har även möjlighet att i efterhand göra klart sin
utbildning.
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Avbrottsorsaker
Orsak
Annan orsak
Annan
utbildning/utbildningsanordnare
Arbete eller långtidspraktik
Ej studieaktiv, skolans beslut
Felval/för svår kurs
Flyttar från kommunen
Föräldraledig/gravid/problem med
barnomsorg
Ingen orsak angiven
Kombination arbete och studier
Lämnat landet
Motsvarade ej förväntningarna
Personliga skäl
Uppehåll i studier enligt
överenskommelse

Kvinnor % Män %
2,6
1,2

3,3
0,8

8,0
16,4
1,1
2,3
2,1

10,6
25,2
0,2
1,7
0,2

56,9
2,6
0,2
0,2
6,1
0,2

53,2
2,3
0,0
0,2
2,3
0

Totalt antal elever
januari-september 2017
varav antal/andel
kvinnor resp. män
Totalt:
2 665
Kvinnor:

1 542

58 %

Män:

1 123

42 %

Antal/andel avbrott
kvinnor resp. män
Kvinnor:

573

37 %

Män:

483

43 %
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Avbrott analys – skillnader kvinnor/män
•
•
•

•
•
•

Förhållandet mellan män resp. kvinnor i studier har blivit mera jämställt under den undersökta perioden 2017 jämfört med samma period året innan. Totalt har antalet personer i
studier ökat och för män har ökningen varit 38 % mot 17 % för kvinnor.
Andelen avbrott har minskat från 43 % till 37 % för kvinnor och från 63 % för män till 43 %
2017.
Andelen som gör avbrott för att gå till arbete eller praktik har ökat något för både män och
kvinnor liksom avbrott pga. andra studier. Här har med stor säkerhet en god arbetsmarknad
påverkat liksom en bättre kartläggning av personers bakgrund och åtgärdsplanering tillsammans med Arbetsförmedlingen.
De fall i vilka skolan fattar beslut om avbrott pga. att en person inte varit studieaktiv har minskat rejält; från 29,1 % till 16,4 % för kvinnor och från 41,4 % till 25,2 % för män. Sett också till
antalet personer är det en markant minskning.
Andelen personer som gör avbrott och lämnar en kurs/utbildning utan att höra av sig eller
ange orsak har däremot ökat stort; från 38,6 % för kvinnor till 56,9 % och från 35,5 % till 53,2
% för män. Ökningen ses också i antalet personer.
Ser man på dessa två sistnämnda faktorer, som även står för den allra största andelen avbrott, så har ändå antalet personer som stannat i studier än som har avgått blivit fler, vilket
kan vara ett resultat av att kompetenshöjande insatser kring anpassningar och funktionsvariationer, betyg och bedömning och språkutvecklande arbetssätt gjorts i personalgruppen
inom Vuxenutbildningen. De individanpassningar som blivit följden har med stor säkerhet
haft effekt liksom att rutiner och strukturer förfinats. Under året har s.k. arbetsmarknadsdagar genomförts för utrikesfödda och nyanlända elever, vilka också kan ha haft god inverkan
på studierna, då man under dessa har kunnat få en bra bild av kompetenskrav för ingång i valt
yrke.
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Avbrott - förbättringsområden
•
•

•
•
•

Ett förbättringsområde är att skolan aktivt eftersöker anledningarna till avbrott för att ge
verksamheten en bättre bild av vilka åtgärder som krävs för möta individens behov.
Ej studieaktiva elever ska avbryta sina studier. Däremot kan skolan bli bättre på att coacha
eleverna i deras studier. Under 2017 har skolan arbetat mer med att ta kontakt med eleverna
så fort de visar inaktivitet, för att eleverna ska komma igång med sina studier igen. Detta
arbete kommer att fortsätta under 2018.
Skolan kommer under 2018 att fortsätta utvecklingsarbetet med att möjliggöra för fler elever
att studera och läsa på distans. Dessa elever har inte studiestöd så det bör vara möjligt att
skräddarsy en studieplan som fungerar.
I de fall personliga skäl innebär att eleven behöver mer stöd, ska siffran minska under 2018,
eftersom vi har som mål att ge alla elever i behov av extra stöd allt stöd de behöver. Utgörs
personliga skäl av andra faktorer kan det vara svårt att påverka denna siffra.
Avbrott på grund av felval/för svår kurs/ motsvarade ej förväntningarna var 2016 på 3,2 %
denna siffra har under 2017 minskat till ca 1,5 %. Utvecklad studievägledning samt förtydligande av informationen på hemsidan/ förbättrad hemsida har bidragit till en tillbakagång av
denna typ av avbrott.
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Lärcentrumsiffror
Biblioteket
•

•

De totala lånen vid Vuxenutbildningens båda bibliotek ökade med
15% från 3219 (2016) till 3706 (2017).
Vid Aurorum 7 ökade lånen med 11 %
och vid SFI med 26%.
Ökningen på SFI kan bero på ökat
antal elever men också på att både
biblioteket som funktion och bibliotekarien har blivit synligare genom
att:
– lärarna på introduktionskursen
bokar in ett biblioteksbesök för
eleverna (biblioteksintroduktion,
möjlighet att skaffa lånekort för
de som inte redan har och tillfälle att låna)
– Bibliotekarien regelbundet boktipsar på både studieväg 2 och
studieväg 3 om nya eller på
annat sätt aktuella böcker.

Tentamensservice, mm
•

Tentamensservice genomförde 145 tentamina för distansstuderade – en ökning
med 3 personer jämfört med 2016. Under
hösten påbörjade 53 nya studerande
socionomprogrammet (utlokaliserat från
Umeå Universitet) och 36 personer
påbörjade i Luleå YH-utbildning till tandsköterska.

•

Inom socionomutbildningen genomfördes
totalt 23 tentamenstillfällen.

•

2017 genomfördes 81 sändningar med
telebild. 2016 genomfördes 41 sändningar.
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Digitala tjänster
E-tjänster
– Beställning av betyg och intyg
– Anmälan om avbrott på
heldistanskurser
– Ansökan till vuxenutbildning
– Anmälan/Betalning prövning
– Betalning avgift för
kompletterande läromedel
– Klagomålsanmälan

Digitala tjänster
– Bokning av tid hos studie- och
yrkesvägledare
– Anmälan till och utvärdering
av uppdragsutbildning
– Prövningsanmälan SFI
– Anmälan förlängning av
kurser

50

Vuxenutbildningen nationellt 2017
• Statistik från Skolverket visar att det i landet skett en ökning av
antalet studerande inom samtliga skolformer inom vuxenutbildningen med undantag av särskild utbildning för vuxna där det skett
en minskning. Inom sfi handlar det om en ökning på 8,5 %, inom
grundläggande vuxenutbildning på 6 % och inom gymnasial vuxenutbildning en ökning på 2 %. Nästan hälften av alla kursdeltagare
inom gymnasial vuxenutbildning finns hos en externt upphandlad
anordnare.
• Ett s.k. studiestartsstöd infördes från halvårsskiftet 2017. Målgrupp
är arbetslösa mellan 25 och 56 år som inte under de tre senaste
åren uppburit studiestöd. Personerna ska ha kort tidigare utbildning
och bedömas vara i stort behov av utbildning. 6 av 10 elever blev
under 2017 beviljade studiestartstöd. De flesta avslag från CSN
grundade sig på att eleven arbetat under närmsta sexmånadersperiod eller uppburit studiemedel under de senaste tre åren.
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Mål 2018
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Nationell målbild/nyheter
•
•
•
•
•
•

•
•

Regeringens satsning på ett nytt kunskapslyft för vuxna fortsätter med särskilda statsbidrag för
regional yrkesinriktad vuxenutbildning, lärling, lärling i kombination med SFI, yrkesförare, yrkesvux,
yrkesvux i kombination med SFI och trainee.
Statsbidragen för regional yrkesinriktad vuxenutbildning förutsätter regional samverkan mellan
minst tre kommuner och ställer krav på kommunen att satsa motsvarande resurser.
För att stärka den digitala kompetensen med t ex kunskaper i programmering har befintliga kursplaner reviderats och anpassats efter den tekniska utvecklingen och arbetsmarknadens behov.
Skolverket kommer att ta fram yrkespaket som ska vara ett första steg in till yrkesutbildningar.
Läroplanen för vuxenutbildningen har reviderats och kommer att gälla från halvårsskiftet 2018.
Ändringarna i läroplanen har kommit till för att förtydliga vuxenutbildningens uppdrag att stärka
elevernas digitala kompetens.
Den nationella utredningen som tillsattes för att se över prioriteringsgrunder, en ev. förenklad
betygsskala för Sfi och den grundläggande utbildningen, ny högskoleförberedande examen inom
vuxenutbildningen, särskild utbildning för vuxna och kompetensutvecklingsinsatser har fått
tilläggsdirektiv. Utredaren ska nu också ”följa och analysera samverkan inom regionalt yrkesvux, och
vid behov föreslå åtgärder för att förbättra samarbetet inom regionalt yrkesvux, och analysera och
bedöma om det finns yrkesutbildningar inom komvux och särvux som bör vara riksrekryterande för
att tillgodose arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft och, i förekommande fall, lämna
nödvändiga författningsförslag”. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2018.
De regionala dialogerna om vuxenutbildning och yrkesvux som Skolverket genomfört kommer att
fortsätta under 2018.
Inom ramen för DUA, Delegationen unga till arbete, som från 2018 också kommer att omfatta
nyanlända, ansöker kommunen om 200 000 kr för initiera ett arbete för en fördjupad samverkansmodell kring målgruppen nyanlända. De jobb-/yrkesspår som redan under 2017 planerades för och
startades i kommunen kopplas till DUA och de krav som ställs för att erhålla medel för satsningen.
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Verksamhetsmål 2018
• Öka andelen nyanlända inom lärlingsutbildning
• Förkorta tiden inom kommunal vuxenutbildning för personer med
akademisk bakgrund
• Ökad kännedom om elevers/studerandes upplevelse av utförd
utbildning
• Förbättrad psykosocial arbetsmiljö

• Vuxna ska stimuleras att studera - finna och motivera till studier
• Vuxenutbildningens utbildningar ska upplevas attraktiva för målgruppen
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Utvecklingsområden & utmaningar
•
•

•
•
•
•
•
•

Anpassa utbud och utbildningsformer efter individens behov och förutsättningar och i samverkan med andra myndigheter, anordnare och instanser.
Utveckla utbildningen för elever inom särskild utbildning för vuxna, t ex med
lärlingsutbildning.
Nå och motivera personer med rätt till och/eller i behov av kommunal vuxenutbildning genom att t ex anpassa och utveckla information och marknadsföring.
Förkorta utbildningsvägarna för nyanlända – i samarbete med Arbetsförmedlingen, andra kommunala insatser (SOC försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser) och gymnasieskolan.
Digitalisering/elevdokumentation utifrån personuppgiftslagstiftningen GDPR
som träder i kraft den 25 maj 2018.
Kvalitetsuppföljning av och i samarbete med externa utbildningsanordnare.
Kompetensförsörjning och rekrytering av behörig personal.
En samlad vuxenutbildning i kommunen.
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Sammanfattning
•

Samverkan med Arbetsförmedling har intensifierats med anledning av kommande ändringar i Arbetsförmedlingens
uppdrag gällande etablering och matchning och införandet av det planerade studiestartsstödet, samt den s.k.
utbildningsplikten, som införs från 2018, kopplat till Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag.

•

Vuxenutbildningens arbete har ett fokus på tillgänglighet och möjliggörande för personer som av olika anledningar
har svårt att komma in på arbetsmarknaden och därför behöver studera; individer som inte fullgjort sin gymnasieutbildning, har en funktionsnedsättning, är födda utanför Europa eller behöver ställa om för en ny yrkeskarriär. Ett
annat fokus ligger på att tillgodose arbetslivets behov av kompetent arbetskraft. Inom samtliga skolformer och alla
områden har antalet deltagare ökat. Jämfört med riket så når Vuxenutbildningen också målgruppen kortutbildade i
något större utsträckning. Måluppfyllelsen har ökat och andelen avbrott har minskat.

•

Antalet deltagare inom lärlingsutbildning har ökat markant och yrkesutbildningar i kombination med sfi har startats inom områden restaurang och storhushåll resp. fordon och transport. Den yrkesutbildning med språkstöd i
kombination med kurser inom bygg och anläggning som bedrivits har avslutats och en del deltagare har valt att
fortsätta en yrkesutbildning inom området. Yrkeshögskoleutbildningar inom bristyrken såsom El- och automationsingenjör, VVS- och energiingenjör och Tandsköterska bedrivs i syfte att säkra kompetensförsörjningen. När det
gäller tandsköterskeutbildningen beviljades kommunen fem utbildningsomgångar mot vanligtvis två.

•

Vuxenutbildningen bedriver fortsatt yrkesförberedande SFI inom vård och omsorg och har under perioden gjort
insatser för att andelen SFI-studerande som avslutar sin utbildning och går vidare till utbildning ska öka.

•

Rekryteringsbehovet av lärare i svenska som andraspråk har varit fortsatt stort.

•

Skolinspektionens tillsyn av vuxenutbildningens verksamhet 2017 visade att huvudmannen uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Vi fortsätter att verka för en god utbildning med hög
kvalitet.
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