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Inledning
Den kommunala vuxenutbildningen inom Viadidakt Vuxnas lärande omfattar svenska för 
invandrare, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskild utbildning för 
vuxna. Verksamheten styrs av nationella och lokala styrdokument såsom skollag, 
förordningar, läroplaner, kursplaner och kommunplan. 
Viadidakt upprättar årligen en kvalitetsredovisning för Vuxnas lärande, som en del i det 
systematiska kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen. Syftet med det systematiska 
kvalitetsarbetet är ytterst att öka elevernas måluppfyllelse och tillgodose en trygg och effektiv 
studiemiljö. Kvalitetsarbetet omfattar alla studerande, oavsett om verksamheten bedrivs i egen 
regi med platsbunden verksamhet, på distans eller utförs av någon extern anordnare på 
entreprenad.
Denna redovisning, avseende verksamhetsåret 2017, inleds med en övergripande beskrivning 
av strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet inom Vuxnas lärande. Därefter presenteras 
verksamhetens resultat utifrån studieresultat för 2017 och analyseras. Kompletterat till 
analysen av studieresultat presenteras resultat av enkätundersökning riktat till skolans elever 
som belyser elevernas upplevelser av verksamheten. Redovisningen omfattar även en 
uppföljning av arbetet med de prioriterade förbättringsåtgärder för 2017 som angavs i 
kvalitetsredovisningen för 2016. Kvalitetsredovisningen för 2017 avslutas med en beskrivning 
av prioriterade förbättringsåtgärder för 2018. 

Strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet
Det systematiska kvalitetsarbetet strävar mot att uppfylla de nationella och lokala målen för 
vuxenutbildningen och är utformat enligt Skolverkets allmänna råd;

1. Följa upp studieresultat och måluppfyllelse relaterat till nationella mål samt elevernas 
upplevelse av skolsituation och förhållanden i 
verksamheten

2. Analysera och bedöma utvecklingsbehov med 
prioriterade förbättringsområden

3. Planering av konkreta aktiviteter med 
utvärderingsbara effektmål för att säkerställa 
resultat av genomförda åtgärder

4. Strategi och ansvarsfördelning för genomförande 
av beslutade aktiviteter    

Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från eleverna i verksamheten med fokusering på 
lärmiljö och undervisningssituationer samt övriga förhållanden som påverkar eleverna på 
skolan. 
Förutsättningar skapas för dialog mellan pedagoger på arbetslagsnivå i syfte att lyfta fram 
erfarenhetsutbyte kring arbetet med eleverna och samarbetet mellan pedagoger som en 
framgångsfaktor. En systematisk uppföljning och analys av verksamhetens resultat utgör 
grunden för verksamhetens förbättringsarbete. 
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Årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet
Planen för det systematiska kvalitetsarbetet baseras på bred delaktighet bland personal och 
elever. Arbetet är strukturerat utifrån ett årshjul med tydligt avgränsade processteg, där de 
aktiviteter som ingår är inplanerade i skolans kalendarium. 
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Förbättringsåtgärder 2017
De förbättringsåtgärder som anges nedan är de som togs fram i kvalitetsredovisningen för 
2016 och som Vuxnas lärande avsåg att jobba med under 2017 för att höja måluppfyllelsen 
hos eleverna. 

Studieverkstad

Inrättande av en ”studieverkstad” med pedagoger för riktat stöd till skolans elever. En arena 
för samtal och möten mellan elever och pedagoger utöver ordinarie undervisning. 

Platsbunden handledning 

Erbjuds elever som studerar på distans i syfte att öka måluppfyllelsen och understödja 
elevernas möjligheter att fullfölja sina studier. Handledningen organiseras som ett konkret 
uppdrag för skolans pedagoger och ingår i tjänsteplaneringen.

Stöd i studieteknik 

Riktat både till elever som läser platsbundet på skolan och elever som läser på distans. 
Stödinsatser för att stärka eleverna kring strategier för planering och studieteknik. 

Resursstöd

Riktat resursstöd till pedagoger inom ämnesområden med bristande måluppfyllelse och 
studieresultat. 

Studieavbrott ska stävjas genom regelbundna konferenser för uppföljning av elevernas studie-
resultat. 

Schemaupplägg och kursplanering

Se över kursupplägg med inriktning att i möjligaste mån undvika schemakrockar som 
förhindrar elever att studera ämnen de önskar.  
För att överbrygga övergången för SFI-eleverna för studier på grundläggande nivå organiseras 
studier så att de inleds med svenska som andraspråk som en intensivkurs. 

SFI-undervisning 

Bedömningen är att eleverna har behov av sammanhållna aktiviteter med ett tydligt syfte och 
inriktning. Heldagsundervisning för eleverna inom SFI har genomförts på försök i Vingåker. I 
kontakt med Arbetsförmedlingen förs dialog kring utvecklade former för samverkan och 
planering av aktiviteter baserat på elevens etableringsplan.   

Auskultation och kollegialt lärande

Auskultation bland skolans pedagoger följt av pedagogiska diskussioner i syfte att utveckla en 
kvalitativ undervisning baserad på beprövad erfarenhet. 

Digital avbrottsanmälan

Ett digitalt verktyg ska utvecklas för att kartlägga och analysera orsaker till studieavbrott, 
vilket är nödvändigt för att planera åtgärder för att minska studieavbrott. 
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Flexibilitet och digitalisering

Fastställande av en handlingsplan med konkret planering baserat på nämndens strategibeslut 
för att utveckla former för flexibelt och digitalt lärande. 

Långsiktigt utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelse

Insatser genomförs för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt styrdokumenten med en 
undervisning baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Inriktningen för det fortsatta arbetet är att driva ett långsiktigt utvecklingsarbete för att 
påverka kvaliteten i lärandet för ökad måluppfyllelse. 
Samarbete har inletts med Specialpedagogiska skolmyndigheten kring kompetensutveckling 
för pedagoger och studievägledare kring att göra verksamheten tillgänglig för vuxna med 
olika former av funktionsnedsättning. Fokusering kommer även att läggas på anpassning av 
elevernas förutsättningar för studier med stöd av kompensatoriska hjälpmedel.

Effektmål
För att säkerställa resultat av planerade förbättringsåtgärder är det viktigt att utforma konkreta 
utvärderingsbara mål för att kunna jämföra tillstånd innan och efter genomförda åtgärder. 
Dessa mål har utformats i form av följande effektmål. 

 Ökad måluppfyllelse i form av förbättrade studieresultat 
 Minskad andel elever som avbryter sina studier
 Elevernas upplevelse av effektiv kursplanering för att kunna fullfölja sina studier ökar 
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Verksamhetsvolymer 2017 
Svenska för invandrare
Svenska för invandrare (SFI) består av tre studievägar (1, 2 och 3) och fyra kurser (A, B, C 
och D). Kurs B och C kan vara antingen nybörjarkurser eller fortsättningskurser beroende på 
vilken studieväg de ingår i.

Verksamhetsvolym

Antal studerande inom SFI den 31 december 2017.

Viadidakt totalt Skrivna i Katrineholm Skrivna i Vingåker
Etableringselever Etableringselever Kvinnor Män Etableringselever Kvinnor Män

461 327 192 135 132 65 67
Övriga Övriga Kvinnor Män Övriga Kvinnor Män

162 150 82 68 11 8 3

624 477 274 203 144 73 71

Antalet studerande har i jämförelse med föregående år ökat från 497 till 624 elever, vilket är 
en ökning med 25 %. Ökningen av antalet elever gäller både personer skrivna i Katrineholm 
och Vingåker. Inför kommande verksamhetsår förväntas elevantalet öka ytterligare.   

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
Verksamheten består av kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå 
som bedrivs på plats i Katrineholm och Vingåker eller som distansstudier. Nedan redovisas 
totalt antal elever och producerade verksamhetspoäng under 2017.
Grundläggande vuxenutbildning
Alla platsbundna kurser som Viadidakt ger
Viadidakt totalt Skrivna i Katrineholm Skrivna i Vingåker

Antal elever Kvinnor Män Antal elever Kvinnor Män
180 145 74 71 30 14 16

Antal kursdeltagare Kvinnor Män Antal kursdeltagare Kvinnor Män
924 726 382 344 164 89 75

Producerade poäng Kvinnor Män Producerade verksamhetspoängKvinnor Män
159366 122878 66804 56074 28350 15612 12738

Alla distanskurser 
Viadidakt totalt Skrivna i Katrineholm Skrivna i Vingåker

Antal elever Kvinnor Män Antal elever Kvinnor Män
76 67 31 36 9 4 5

Antal kursdeltagare Kvinnor Män Antal kursdeltagare Kvinnor Män
160 139 65 74 21 14 7

Producerade poäng Kvinnor Män Producerade verksamhetspoängKvinnor Män
28150 24300 10850 13450 3850 2450 1400

Antalet studerande på grundläggande nivå har i jämförelse med föregående år ökat från 197 
till 256 elever, vilket är en ökning med 30 %. Ökningen av antalet elever gäller i huvudsak 
personer skrivna i Katrineholm. Elevantalet från Vingåker är i samma nivå som föregående år.    
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Gymnasial vuxenutbildning
Alla platsbundna kurser som Viadidakt ger
Viadidakt totalt Skrivna i Katrineholm Skrivna i Vingåker

Antal elever Kvinnor Män Antal elever Kvinnor Män
191 152 82 70 38 27 11

Antal kursdeltagare Kvinnor Män Antal kursdeltagare Kvinnor Män
633 495 237 258 100 67 33

Producerade poäng Kvinnor Män Producerade verksamhetspoängKvinnor Män
61300 47850 22750 25100 9750 6500 3250

Alla distanskurser (ej yrkesvux o lärling)
Viadidakt totalt Skrivna i Katrineholm Skrivna i Vingåker

Antal elever Kvinnor Män Antal elever Kvinnor Män
357 300 174 126 57 37 20

Antal kursdeltagare Kvinnor Män Antal kursdeltagare Kvinnor Män
1185 1030 634 396 155 106 49

Producerade poäng Kvinnor Män Producerade verksamhetspoängKvinnor Män
112960 98160 59560 38600 14800 9850 4950

Gymnasial vuxenutbildning Yrkesvux
Alla kurser inom yrkesvux
Viadidakt totalt Skrivna i Katrineholm Skrivna i Vingåker

Antal elever Kvinnor Män Antal elever Kvinnor Män
226 189 134 55 37 28 9

Antal kursdeltagare Kvinnor Män Antal kursdeltagare Kvinnor Män
1459 1106 708 398 353 181 172

Producerade poäng Kvinnor Män Producerade verksamhetspoängKvinnor Män
74190 60890 39740 21150 13300 10450 2850

Gymnasial vuxenutbildning Lärling
Alla kurser inom lärlingsutbildning
Viadidakt totalt Skrivna i Katrineholm Skrivna i Vingåker

Antal elever Kvinnor Män Antal elever Kvinnor Män
10 7 2 5 3 1 2

Antal kursdeltagare Kvinnor Män Antal kursdeltagare Kvinnor Män
36 24 4 20 12 4 8

Producerade poäng Kvinnor Män Producerade verksamhetspoängKvinnor Män
4600 3100 600 2500 1500 500 1000

Antalet studerande på gymnasial nivå har i jämförelse med föregående år ökat från 551 till 
784 elever, vilket är en ökning med 42 %. Ökningen av antalet elever gäller både personer 
skrivna i Katrineholm och Vingåker. Det är i huvudsak antalet studerande på distans som har 
ökat markant. Även antalet studerande inom yrkesutbildningar har ökat som en följd av att 
Viadidakt erbjudit kurser inom fler yrkesområden. 
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Särskild utbildning för vuxna
Antal elever och producerade verksamhet inom särskild utbildning för vuxna under 2017.

Viadidakt totalt Skrivna i Katrineholm Skrivna i Vingåker
Antal elever Kvinnor Män Antal elever Kvinnor Män

26 21 11 10 5 2 3
Antal kursdeltagare Kvinnor Män Antal kursdeltagare Kvinnor Män

31 26 10 16 5 2 3
Producerade poäng Kvinnor Män Producerade verksamhetspoängKvinnor Män

3070 2710 1440 1270 360 160 200

Antalet studerande kursdeltagare har i jämförelse med föregående år minskat från 39 till 31 
elever. 
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Uppföljning och analys av studieresultat
I det systematiska kvalitetsarbetet ingår att följa upp och dokumentera elevernas 
studieresultat. För att följa upp elevernas kunskapsutveckling har statistikunderlag tagits fram 
för de senaste fyra årens studieresultat. Alla medarbetare på skolan har varit delaktiga i att 
genomföra en betygsanalys med fördjupning inom samtliga ämnesområden. Processdialog har 
genomförts inom varje arbetslag och ämnesövergripande för att belysa helheten utifrån ett 
organisatoriskt perspektiv i betygsanalysen. Analysen inkluderar även en betygsanalys och 
analys av studieavbrott för den undervisning som genomförs på entreprenad av annan aktör. 
Betygsresultaten för åren 2014-2017 som analysen utgår ifrån redovisas i bilaga till detta 
dokument.

Studieresultat
Ämne 2016 2017

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
SFI 60 % 65 % 63 % 64 % 63 % 64 %
Svenska 68 % 52 % 61 % 67 % 70 % 68 %
Svenska som andraspråk 73 % 67 % 70 % 79 % 74 % 77 %
Engelska 64 % 74 % 69 % 72 % 67 % 69 %
Matematik 74 % 69 % 72 % 82 % 73 % 79 %
Naturkunskap 70 % 67 % 68 % 79 % 100 % 86 %
Historia 73 % 53 % 62 % 91 % 90 % 90 %
Religion 73 % 40 % 65 % 100 % 100 % 100 %
Samhällskunskap 80 % 82 % 81 % 98 % 69 % 87 %

Sammanställningen av elevernas kunskapsutveckling relaterat till föregående år visar att 
för samtliga ämnen förutom engelska uppvisar eleverna ett förbättrat studieresultat. Inom 
ämnet engelska uppvisar eleverna ett oförändrat resultat. Inom flertalet ämnen uppvisar 
både män och kvinnor en positiv kunskapsutveckling. 

Studieavbrott 
Ämne 2016 2017

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
SFI 40 % 35 % 37 % 36% 37 % 36 %
Svenska 30 % 32 % 31 % 16 % 35 % 25 %
Svenska som andraspråk 41 % 31 % 36 % 14 % 31% 23 %
Engelska 18 % 19 % 19 % 25 % 36 % 31 %
Matematik 33 % 25 % 29 % 21 % 34 % 26 %
Naturkunskap 23 % 25 % 24 % 27 % 40 % 32 %
Historia 31 % 32 % 32 % 35 % 33 % 34 %
Religion 29 % 38 % 31 % 13 % 50 % 29 %
Samhällskunskap 21 % 29 % 24 % 21 % 45 % 32 %
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Sammanställningen av elevernas studieavbrott relaterat till föregående år visar att för 
flertalet ämnen är det en minskad andel elever som avbryter sina studier. För några ämnen 
ser vi en negativ utveckling. Det är framförallt i engelska som vi ser att en ökad andel 
elever avbryter sina studier. Inom ämnesområdet engelska är det i huvudsak elever som 
studerar på gymnasial nivå som avbryter sina studier. Utav de elever som avbryter sina 
studier i engelska på gymnasial nivå kombinerar flera elever ämnet med studier på SFI.   

Svenska för invandrare

Studieresultat

Andelen elever som fullföljer kurser och uppnår kunskapsmålen har totalt sett ökat under året. 
Det är framför allt kvinnor som fullföljt utbildning i större omfattning än tidigare medan 
andelen män som fullföljer utbildningen minskat något. Den positiva utvecklingen gällande 
studieresultaten avser elever inom studieväg 3 medan elever inom övriga studievägar uppvisar 
en försämrad utveckling. Inom studieväg 1 och 2 är tendensen att fler elever hoppar av studier 
i de senare kurserna inom studievägen. 

Analys

Verksamheten uppvisar en positiv utveckling av elevernas kunskapsresultat. Det är dock i 
huvudsak elever inom studieväg 3 som uppvisar en positiv utveckling. För studieväg 2 
uttrycker pedagogerna att det höga tempot i kurserna leder till att eleverna tar sig igenom 
kurserna snabbare, men inte når samma kunskapsresultat som tidigare. Det medför att de i 
vissa fall har svårt att klara av nästa nivå inom studievägen och därför avslutar sina studier i 
förtid. Att eleverna generellt sett uppvisar betyg E inom studieväg 2 har till viss del en 
naturlig förklaring. Orsaken är att lärarna flyttar upp elever med goda resultat till studieväg 3 
för att ge dem bättre möjligheter till stimulans och utveckling. Om eleverna stannat kvar i 
gruppen hade de kunnat nå ett högre betyg.
Det gynnsamma arbetsmarknadsläget bedöms fortfarande vara en ytterligare orsak till att 
elever avbrutit sina studier i förtid. Under 2017 har enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen 
ett stort antal personer med etableringsplan erhållit arbete. Vår avbrottsstatistik visar att det 
framförallt är elever inom senare delen av studieväg 2 och 3 som avslutat sina studier i förtid. 
Detta är naturligt med utgångspunkt från att det är de eleverna som kommit längst i sin 
utbildning och därmed är mest aktuella för erbjudande om anställning.
Eleverna inom studieväg 1 och 2 har svårt att nå de högre betygen i sina SFI-kurser vilket 
skulle kunna bero på att de elever som läser inom dessa studievägar sedan tidigare har en kort 
studiebakgrund och en viss studieovana. Upplevelsen bland pedagogerna är att elever med låg 
utbildningsbakgrund har en lägre motivation i förhållande till elever med längre 
utbildningsbakgrund. Förhållandet utgör en utmaning för verksamheten med att möta upp 
eleverna med ett pedagogiskt innehåll som ökar motivationen att studera. 
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Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Svenska 

Resultat

Ämnesområdet visar sammantaget en positiv utveckling av elevernas studieresultat. År 2017 
uppnådde 68 % av eleverna lägst betyget E medan med motsvarande förhållanden 2016 var 
61 %. Kvinnor visar dock ett något försämrat resultat. Det är också färre kvinnor som anmält 
sig till ämnesområdet. Elevernas studieresultat baserat på betyg är likvärdiga med tidigare år 
men en ökad andel elever har uppnått de grundläggande nationella kunskapskraven. Det är 
även en positiv utveckling med fler elever än tidigare som fullföljer sina studier. 

Analys

Tidigare har vi konstaterat att flera av de elever som erhållit betyget F är elever som inte 
hunnit bli klara med sina kurser. Utifrån verksamhetens anpassning till 
vuxenutbildningsförordningens krav om att utbildning ska erbjudas kontinuerligt under hela 
året ges nu eleverna möjlighet till längre studietid. Under sommarperioden har eleverna 
beretts möjlighet till komplettering för att nå upp till kunskapskraven, vilket lett till att fler 
elever uppfyllt kunskapsmålen.

Svenska som andraspråk

Resultat

Studieresultaten har förbättrats avsevärt under året med konsekvensen att en ökad andel elever 
uppnått de nationella kursmålen. Det är framförallt elever på grundläggande nivå som visar ett 
positivt studieresultat. Den positiva utvecklingen gäller både män och kvinnor. Det är även en 
positiv utveckling med fler elever än tidigare som fullföljer sina studier. 

Analys

De åtgärder som genomförts i form av förändrad kursplanering för att möta elevernas behov 
indikerar en förbättring av studieresultaten. Tidigare har vi konstaterat att flera av de elever 
som erhållit betyget F är elever som inte hunnit bli klara med sina kurser. Under 
sommarperioden har eleverna beretts möjlighet till komplettering för att nå upp till 
kunskapskraven, vilket lett till att fler elever uppfyllt kunskapsmålen.

Matematik

Resultat

Studieresultaten inom matematik visar en positiv utveckling i förhållande till föregående år. 
Både på grundläggande och gymnasial nivå uppvisar eleverna goda resultat och en positiv 
kunskapsutveckling. Utvecklingen gäller både män och kvinnor. Det är dock färre elever än 
tidigare som uppvisar mycket goda kunskaper. Vi kan totalt sett konstatera en positiv 
utveckling vad gäller andelen elever som fullföljer sina studier, med undantag för män på 
gymnasial nivå där utvecklingen är negativ. 

Analys

Inriktningen med preparandkurs och intensivstudier inom svenska som andraspråk som grund 
för studier på Komvux har gett eleverna bättre förkunskaper att hantera matematiska 
beräkningar som är baserade på läsförståelse vilket påverkat studieresultaten. Möjligheten för 
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eleverna att studera under sommarperioden för att komplettera för att nå upp till kunskaps-
kraven har medfört att fler elever uppfyllt kunskapsmålen. 

Engelska

Resultat

Studieresultaten i engelska visar som helhet en oförändrad utveckling i förhållande till 
tidigare år. På grundläggande nivå har elevernas studieresultat försämrats, medan 
studieresultaten på gymnasial nivå förbättrats något. Det är dock en positiv utveckling att fler 
elever uppvisar goda studieresultat med ett högre betyg. När det gäller andelen elever som 
fullföljer sina studier ser vi en negativ utveckling med fler elever än tidigare som avbryter 
sina studier både på grundläggande och på gymnasial nivå.

Analys

En analys av studieresultaten visar att elever som studerar engelska kombinerat med SFI visar 
sämre studieresultat. Det kan vara en följd av att det är svårt att kombinera studierna där 
inlärning av ett nytt språk tar huvuddelen av elevens uppmärksamhet. Under våren var det 
många elever som gavs möjligheten att komplettera sina studieresultat under sommar-
perioden, vilket medförde att de nådde upp till kunskapskraven. Under hösten har inte 
eleverna kunnat beredas den möjligheten i samma omfattning och det är en större andel elever 
som inte når upp till kunskapskraven. Slutsatsen av det är sannolikt att eleverna behöver mer 
tid för sina studier för att nå upp till de nationella kunskapskraven. 

Samhällsorienterande ämnen 

Resultat

Inom de samhällsorienterande ämnena religion, historia och samhällskunskap uppvisar 
elevernas studieresultat en positiv utveckling i förhållande till föregående år med fler elever 
som når upp till kunskapskraven. Det är dock en relativt liten elevgrupp så utfallet för varje 
elev får relativt stor betydelse för resultatet som helhet. Kunskapsresultaten varierar mycket 
inom elevgruppen och det finns elever som uppvisar mycket goda resultat. Inom 
ämnesområdet religion uppnår samtliga elever kunskapskraven. Inom ämnesområdena 
historia och samhällskunskap kan vi dock konstatera en negativ utveckling av andelen elever 
som fullföljer sina studier. Det är framför allt män som uppvisar en negativ utveckling med 
fler elever än tidigare som avbryter sina studier.    

Analys

Resultatutvecklingen är positiv och visar att inriktningen för verksamheten följer ambitionen 
att skapa goda förutsättningar för lärande. Möjligheten för eleverna att studera under 
sommarperioden för att komplettera för att nå upp till kunskapskraven har medfört att fler 
elever uppfyllt kunskapsmålen. Det är dock en olycklig trend att en ökad andel elever avbryter 
sina studier. Denna trend kommer att analyseras djupare i samband med ämneskonferenser för 
komma till rätta med den negativa utvecklingen. 

Naturkunskap

Resultat

Studieresultaten i naturkunskap har förbättrats avsevärt under året med resultatet att en ökad 
andel elever uppnått de nationella kursmålen. Antalet elever som läser naturkunskap 
platsbundet på dagtid har minskat markant över tid, samtidigt som andelen elever som 
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studerar på distans ökat. Vi kan även konstatera en negativ utveckling av andelen elever som 
fullföljer sina studier.  

Analys

Många av de elever som avbrutit sina studier har hög frånvaro. En förklaring till detta kan 
vara att många elever läser flera ämnen samtidigt vilket leder till schemakrockar som påverkar 
elevernas närvaro negativt. En ökad andel elever föredrar studier på distans. Det är sannolikt 
att en hög andel av eleverna kombinerar sina studier med arbete. 

Särskild utbildning för vuxna
Målet för den särskilda utbildningen för vuxna är att vuxna med utvecklingsstörning och 
förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att 
utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och 
samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska 
vara den enskildes behov och förutsättningar. De som fått minst utbildning ska prioriteras.

Ambitionen med verksamheten är att göra skillnad och medverka till ett gott liv för eleverna. I 
ett sådant liv ingår bra boende, arbete/sysselsättning, en rik fritid, en god hälsa såväl psykiskt, 
fysiskt, som socialt. Ett liv där man får möjlighet att utvecklas till sin fulla potential, där 
möjligheter och inte begränsningar eller funktionshinder står i fokus.

För att lyckas behöver resurser användas på ett effektivt och optimalt sätt för att bidra till 
elevernas utveckling. Det handlar om att se till elevernas hela situation. Att utbildningen inte 
bara blir en punktinsats, utan en injektion av energi som bidrar till individens utveckling. Att 
det inte bara blir individuellt tillägnande av kunskaper och färdigheter. För att de ska få effekt 
behöver också nätverken runt individerna vara involverade och stödja utvecklingen.

Inriktning för att förverkliga målen

 Erbjuda kurser som kan stärka olika delar i ett gott liv. Vi utgår från elevernas behov 
genom marknadsundersökning, aktuell forskning, kontakter med andra aktörer (omsorgen 
daglig verksamhet, boende, Vinka in, Viadidakts arbetsmarknad, gymnasiesärskolan, 
m.fl.), elevernas övriga nätverk (kontaktpersoner, gode män, anhöriga, m.fl.) Kurserna 
utformas tematiskt men utgår alltid från Skolverkets kursplaner.

 Stärka nätverken kring den enskilde eleven: Påverka strukturer, personer och nätverk 
runt eleven, skapa nya kontakter både för eleven och för skolan.

 Omvärldsanalys och nätverkande kring organisation och tjänster, internt samarbete. 
Marknadsföring. Nätverk och kontakter externt, benchmarking 

 Kompetensutveckling: Individuellt men också sådant som kan komma hela 
organisationen till del.

Nätverksarbete

Under året har vi haft flera kontakter och träffar med andra personalkategorier och andra som 
arbetar med vår målgrupp. Det har innefattat täta kontakter med arbetskonsulenter inom 
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Katrineholms vård- och omsorgsförvaltning samt informella kontakter med FUB (För barn, 
unga och vuxna med utvecklingsstörning) och funktionsrättsrådet i Katrineholms kommun.

Vi har deltagit i konferenser med gymnasiesärskolan och haft flera studiebesök från andra 
kommuners utbildning för målgruppen.

Omvärldsanalys

Skolans pedagoger har försökt hålla sig uppdaterade med utvecklingen, dels allmänt inom 
området funktionsrätt, dels inom det pedagogiska och det metodiska området för vår 
målgrupp. Bland annat genom att följa aktuell forskning samt flera olika organisationers 
hemsidor, aktuella tidskrifter och litteratur. Att delta i olika seminarier och utbildningar och 
andra nätverk är också nödvändigt och viktigt.

Genomförda kurser 2017

Kursutbud
Verksamhetspoäng 
enligt kursplan

Deltagare 
2016

Deltagare 
2017

Poäng totalt 
2016

Poäng totalt 
2017

Klivet våren                           150               5               6               750               900

Klivet hösten                           200               8               9            1 600            1 540

Kommunikation K1                             60               3               4                  180               240  

Kommunikation K2                             30               4               3                  120                 90   

Kommunikation V1                             60               2               2               120               120

Kommunikation V2                             40               2               2                 80                 80
Svenska som 
andraspråk                             60               1               1                    60                 60
Böcker och andras 
berättelser                             15               4               0                 60                   0  
Din släkt och din 
historia                             20               4               0                 80                   0

Ett hälsosamt liv                             25               3               0                 75                   0
Gör din mobil 
SMART                             20               3               0                 60                   0

Orienteringskurs                             10               0               4                   0                 40
Summa                                       39             31             3 185            3 070

Analys

I förhållande till det kursutbud som Viadidakt gått ut med för verksamheten har de 
genomförda kurserna varit relativt få. Detta är i huvudsak en konsekvens av att rekrytering av 
ny lärare drog ut på tiden, vilket medfört att bemanningen från juni till december endast 
omfattat en heltidstjänst.
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Målet för utbildningen är att stärka individens ställning i arbets- och samhällslivet samt att 
främja individens personliga utveckling. Elevens studieresultat genom betyg är därmed inte i 
huvudfokus på det sätt som är förhållandet för vuxenutbildningen i övrigt.   
För att det ska få effekt behöver också nätverken runt individerna vara involverade och stödja 
utvecklingen. Kunskaper och erfarenheter från utbildningen ska fortsätta utvecklas när man 
slutat skolan, såväl för dagen som efter kursens slut. En viktig uppgift är att hitta goda 
samverkansformer med elevens nuvarande nätverk.
En utvärdering av verksamheten sker efter varje enskilt lektionspass genom en enklare 
utvärdering av elevernas upplevelse av passet. Dessutom genomförs varannan vecka en 
internetbaserad uppföljning för Klivkursen. 
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Samlad nulägesanalys med utvärdering av 
förbättringsåtgärder
Nulägesanalysen omfattar en lägesrapport över genomförda åtgärder för de förbättrings-
områden som nämnden beslutat att prioritera i tidigare redovisning. 

Utvärdering av genomförda förbättringsåtgärder sker genom att följa upp och analysera 
elevernas studieresultat. Enkätundersökning riktad till skolans elever genomförs årligen med 
bred dialog kring upplevda förhållanden bland elever och medarbetare på skolan. 

Studieverkstad

Lokalåtgärder har genomförts för att skapa förutsättningar för en ”studio” som är bemannad 
med skolans pedagoger där eleverna erbjuds en stimulerande, lugn och tyst arbetsplats vid en 
dator för sina studier även utanför lektionstid. Studion behöver dock marknadsföras tydligare 
för eleverna och utvecklas med ett tydligt schema för bemanning av skolans pedagoger. Syfte 
med studion och möjligheter till platsbunden handledning behöver förtydligas för elever som 
studerar på distans eftersom det är få elever som nyttjar möjligheten. 

För att säkerställa kontinuitet bör studion vara öppen och bemannad hela dagarna med fast 
personal. Studion behöver även vara bemannad kvällstid för att erbjuda studiemöjlighet till 
elever som inte har möjlighet att studera dagtid. Verksamheten behöver även kompletteras 
med stödpedagoger som kan erbjuda eleverna studiehandledning på sitt modersmål. 
Upplevelsen bland skolans pedagoger är att de elever som studerar platsbundet och aktivt 
använder studion når en högre måluppfyllelse i sina studier. Det finns även elever som 
studerar på distans som är schemalagda i studion. 

Pedagogerna inom SFI har framfört behov av en lokal för att kunna utveckla en studio 
liknande den som finns för elever som studerar på grundläggande och gymnasial nivå. Idag 
får lärarna i Vita huset samla elever och gå gemensamt upp till Röda huset för att arbeta i 
studion där undervisningen är mer liknande workshops. Pedagoger för elever inom SFI 
studieväg 2 ser skillnader i elevernas förmåga att tala och läsa som resultat av fördjupat arbete 
att utveckla specifika kompetenser i studion. 

Ett särskilt uppehållsrum har inretts där eleverna erbjuds en stimulerande, lugn och tyst 
arbetsplats vid en dator för sina studier även utanför lektionstid. Utifrån elevernas önskemål 
har en cafeteria inrättats där eleverna kan uppehålla sig mellan lektionspass. Det har varit 
olyckligt att cafeteria och studierum är i samma lokal. För att komma tillrätta med 
problematiken har separat elevcafeteria och studierum inrättats.  

Pedagogisk miljö

Under året har skolans övergripande planering setts över utifrån nämndens beslut att erbjuda 
flexibla möjligheter till studier. Planeringen har inneburit konkreta förändringar i kurs-
planering för skolans pedagoger. Det förekommer dock fortfarande schemakrockar för en del 
elever som påverkar studiesituationen. Det behöver tydliggöras ytterligare gentemot eleverna 
redan vid ansökan vilka kurser och utbildningsvägar som generellt krockar med varandra i 
planeringen.

En genomgående tanke som diskuterats bland pedagogerna är hur en röd tråd kan etableras i 
elevens utbildning. Det är också viktigt att tydliggöra vad som förväntas av eleverna för att de 
ska nå kursmålen, samt vilka krav eleverna kan rikta gentemot skolan för att de ska få goda 
förutsättningar att nå kunskapsmålen.



Kvalitetsredovisning helårsrapport för Viadidakt Vuxnas lärande 2017

18

Pedagogerna framför att det är viktigt att inte låta elever gå vidare till nästa nivå för tidigt. För 
att klara nästa nivå bör eleverna ha ett högre betyg än E. Detta medför en långsammare 
studietakt för en del av eleverna och riktade stödinsatser. Ett nytt alternativt upplägg har 
införts under året med en preparandkurs inom Svenska som andraspråk som en förberedelse 
för vidare studier inom andra ämnesområden. 

En del elever läser sina kurser inom skolans stödgrupp Loftet. Lärarna behöver tid för att 
träffa och handleda eleverna på Loftet. Ämneslärarna och pedagoger inom Loftet behöver 
också tid för att träffas och lägga upp undervisningsplanering för eleverna. Stödinsatser för att 
stärka eleverna kring strategier för planering och studieteknik.

En ökad andel elever föredrar studier på distans. Utifrån dessa förhållanden är det sannolikt 
att en hög andel av eleverna kombinerar sina studier med arbete.  Inför kommande år planeras 
att erbjuda platsbundna studier på kvällstid som alternativ till studier på dagtid.

Kompetensutveckling har genomförts för skolans pedagoger inom området formativ 
bedömning. 

SFI-undervisning
En introduktionskurs inom SFI har införts med positivt resultat. Syftet är att genom denna 
redan från starten säkerställa att eleverna hamnar på rätt nivå. Genom detta kan deras studier 
bli effektivare och risken för avhopp på grund av att eleven placerats i fel grupp begränsas. 
Erfarenheten bland medarbetarna inom SFI är att det var en lyckad satsning. 

I Vingåker studerar eleverna inom SFI på heltid. Det innebär att elever inte har några andra 
aktiviteter utöver studier. Pedagogerna i Vingåker tycker att det fungerar bra med heldags-
undervisning. Både pedagoger och elever önskar fortsatta möjligheter att kunna studera på 
heltid. 

Utifrån elevernas studieresultat framför pedagogerna att metoder behöver utvecklas för att 
elever ska lära sig skriva bättre. Det behövs ett gemensamt strukturerat arbete kring detta där 
pedagogerna delar idéer med varandra. 

Under året har Viadidakt anslutit sig till ett ESF-projekt som riktar sig till nyanlända elever 
inom SFI. Det är ett metodinriktat projekt med inriktning mot Suggestopedi som arbetsmetod 
och syftar till att utveckla alternativa undervisningsformer så att elever uppnår den språknivå 
som krävs för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Suggestopedi är en alternativ 
pedagogisk metod som betonar betydelsen av en positiv inlärningssituation där man lär sig 
med alla sinnen. Målet med den suggestopediska undervisningen är dels att eleverna ska lära 
sig språket bättre och snabbare, dels att eleverna ska öva sin sociala förmåga och må bättre. 
Under året har samverkan skett med Arbetsförmedlingen för att utforma en ny 
överenskommelse kring verksamheterna för nyanlända. Inriktningen baseras på att delar av 
SFI utvecklas mot en yrkesinriktad undervisning anpassad till fastställda jobbspår. Under-
visningen för SFI kommer därmed att blir mer specialinriktad för att förbereda individerna till 
en specifik yrkesinriktning. Viadidakt har tilldelats statsbidrag för yrkesinriktad SFI.

Stöd i studieteknik 

Skolans pedagoger undervisar i studieteknik inom sitt ämnesområde, men på olika sätt. 
Önskemål har framförts om samlad kompetensutveckling för pedagoger inom Vuxnas lärande 
i syfte att arbeta strukturerat med studieteknik från SFI till studier på gymnasial nivå. 
Studieteknik erbjuds idag i strukturerad form inom preparandkursen som är det första steget i 
övergången från SFI till studier på grundläggande nivå. 
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Behov har framförts för undervisning kring studieteknik inom SFI. Elevernas erbjuds till viss 
del studieteknik inom introduktionskursen men en önskan finns att utöka introduktionskursen 
med inslag av undervisning i studieteknik. 

Studieavbrott

För att motverka studieavbrott har en särskild rutin tagits fram för frånvarorapportering till 
lärare för att kunna reagera på frånvaron tidigare och fånga upp eleverna innan de gör avbrott 
eller blir avskrivna. Ambitionen är att motverka avbrott genom att hitta flexibla lösningar för 
att möta upp elever som av olika orsaker inte kan delta i undervisning under dagtid.
Ett digitalt verktyg har utvecklats för att kartlägga och analysera orsaker till studieavbrott, 
vilket är nödvändigt för att planera åtgärder för att minska studieavbrott. Rutinen är igång 
men det är för tidigt att dra några större slutsatser av skälen till elevernas studieavbrott. 

Auskultation och kollegialt lärande

Planerade auskultationer har aktualiserats bland skolans pedagoger där lärare är med på 
varandras lektioner och tar del av varandras metoder för att utveckla en kvalitativ 
undervisning baserad på beprövad erfarenhet. Genom kollegialt lärande är syftet att skapa 
dialog kring strategier för undervisning och delge varandra det man gör som är framgångsrikt. 

Ingen organiserad auskultation har genomförts. Lärarna inom SFI jobbar till viss del 
tillsammans kring eleverna med ett samlat ansvar. Och det förekommer även att lärarna 
arbetar två och två. Ämneslärarna arbetar mycket med sambedömning och att dela med sig av 
idéer och material. Ett nytt upplägg har införts inom vissa kurser med två lärare som 
undervisar tillsammans. 

Resursstöd

Studie- och yrkesvägledare framför att det är väldigt många elever som behöver extra resurser 
och stöd. Specialpedagog med fokusering på SFI är anställd och lärarna ser utifrån elevernas 
kunskapsutveckling att specialpedagogens insats har gjort skillnad. 

Behov av rutin har framförts för elevuppföljning/konferens inom respektive arbetslag och 
samlat för skolan som helhet. Syftet är att samtala kring elever som inte kommer att uppfylla 
kursmål för betyg och organisera riktade stödinsatser. I årshjulet för verksamheten är det 
inplanerat under vecka 7 av en planerad 10-veckorskurs.  

Processen med införande av elevhälsoteam pågår. Viadidakt har tilldelats projektanslag från 
Specialpedagogiska skolmyndigheten för införande av elevhälsoteam i organisationen. För att 
utveckla former för elevhälsoteamets arbete och stödinsatser har kontakt etablerats med en 
forskare på Linköpings Universitet. Forskaren har genomfört intervjuer med personal som 
utgångspunkt för införandeprocessen samt dokumentation av elevhälsoarbetets utveckling. 
Rekrytering pågår av projektledare med uppdrag att hålla samman elevhälsoteam och 
organisera teamets stödinsatser.

Flexibilitet och digitalisering

Baserat på nämndens beslut om en strategi för digitalt och flexibelt lärande pågår ett 
processarbete med framtagande av en konkret planering. I planeringen formuleras konkreta 
utvärderingsbara utvecklingsmål avseende elevernas förmågor och pedagogernas digitala 
kompetens. 
Med utgångspunkt från elevernas önskemål och förutsättningar bör kvällsundervisning utökas 
både inom SFI och på grundläggande/gymnasial nivå.
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Bedömningen är att det behövs fler datorer/läsplattor i undervisning i datahantering. 

Samordning med andra aktörer

För elever som deltar i etableringsinsatser är det viktigt att ta hänsyn till elevens hela 
situation. Därför behöver verksamheten vidareutveckla samarbetet med Arbetsförmedlingen 
och övriga etableringsaktörer. Under året har ett samarbete utvecklats där Vuxnas lärande 
initialt fokuserat på att kartlägga rutiner med målsättningen att utöka möjligheter till 
samplanering av verksamheter. Personal från verksamheterna har träffats för att lära känna 
varandra och utveckla former för ett konkret samarbete kring aktiviteter. Inriktningen för 
planering av SFI har förändrats så att verksamheten i ökad utsträckning baseras på elevens 
etableringsplan som upprättats av Arbetsförmedlingen. Samarbetet med Arbetsförmedlingen 
och socialförvaltningen behöver utvecklas och under våren 2018 finns handläggare på plats 
kontinuerligt. 
Då det är kostsamt för elever att köpa kurslitteratur har samarbete utvecklats med kommun-
biblioteket kring lån av läromedel.

Nätverkskontakter utvecklas till konkreta samarbeten inom särskild utbildning för vuxna

Det finns en ambition att kunna utveckla och formalisera samverkan med habiliteringen och 
Vård och omsorgsförvaltningen kring särskild utbildning för vuxna i konkreta projekt och 
utbildningar. 

Särskild utbildning för vuxna - En del av ”Vuxnas lärande” 

Det finns behov att fortsätta att utveckla en helhetssyn kring vuxenutbildningen utifrån en 
sammanhållen inriktning för verksamheten. En konkret åtgärd kan vara att skapa en tvärgrupp 
med representanter från varje kurs som får ett samordnande uppdrag för ”skolgemensamma” 
frågor som studiemiljö, tillgänglighet, rutiner, gemensamma aktiviteter, mm. Under året har 
åtgärder vidtagits för att förbättra lokalintegreringen med den övriga vuxenutbildningen.
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Resultat av genomförda åtgärder 
Måluppfyllelsen för effektmålen avseende studieresultat och studieavbrott har utvärderats 
genom uppföljning och analys av elevernas kunskapsresultat samt elever som valt att avsluta 
sina studier. 
Elevernas upplevelse av kursplanering för att kunna fullfölja sina studier har utvärderats med 
utgångspunkt från den enkätundersökning som genomförs årligen kring upplevda 
förhållanden bland elever och medarbetare på skolan. 

Upplevelse av kursplanering och förutsättningar för studier

Av den enkätundersökningen som genomförts bland elever som läser platsbundet inom 
vuxenutbildning framgår att önskad studieform förändrats från att 93 % av eleverna 
föregående år önskade studier dagtid till att 88 % önskar dagtid i årets undersökning. Andelen 
elever som önskar platsbundna studier kvällstid har ökat från 4 % till 10 %.  

Tillgänglighet
Av nedanstående tabell framgår elevernas upplevelse av tillgänglighet, studiemiljö och 
upplevelse av förutsättningar för studier inom SFI och vuxenutbildning. 

Utfall Gruv/Gy/Särvux SFI

Tillgänglighet 2016 2017 2016 2017

Upplevelse av möjlighet att läsa sökta kurser 87 % 88 %
Saknar inte något i kursutbud 81 % 77 %
Möjlighet att påverka planering av studier 82 % 87 % 77 % 77 %
Undervisning anpassat efter behov 84 % 90 % 95 % 96 %

Av enkätundersökningen framgår att elevernas upplevelse av tillgänglighet avseende möjlig-
het att läsa sökta kurser har förbättrats från 87 % nöjda till 88 %. Upplevelsen av möjligheten 
att påverka planering av studier för studerande inom Komvux har ökat från 82 % nöjda till           
87 %. Upplevelsen av undervisning anpassad efter behov har ökat från 84 % till 90 %. För de 
som studierar inom SFI har upplevelsen förbättrats från 95 % till 96 %. 

Den sammantagna bedömningen av effektmålet ”Elevernas upplevelse av effektiv kurs-
planering för att kunna fullfölja sina studier” är att förhållande förbättrats för eleverna.  

Kvalite
Av nedanstående tabell framgår elevernas upplevelse av studiemiljö, erhållet stöd och kvalité 
på undervisningen för studier inom SFI och vuxenutbildning. 

Utfall Gruv/Gy/Särvux SFI

Kvalité 2016 2017 2016 2017

Studiemiljö 86 % 92 % 95 % 95 %
Motiverat elever 81 % 89 % 93 % 90 %
Erhållit önskat stöd 84 % 91 % 89 % 89 %
Hög kvalité på undervisning 88 % 92 % 92 % 93 %
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Av enkätundersökningen framgår att elevernas upplevelse av studiemiljön inom Komvux och 
Särvux har förbättrats från 86 % nöjda elever till 92 %. Motsvarande förhållanden inom SFI 
är oförändrad nivå med 95 % nöjda. Upplevelsen av erhållet stöd inom Komvux och Särvux 
har ökat från 84 % nöjda till 91 %. Motsvarande förhållanden inom SFI är oförändrat med        
89 % av eleverna som upplever att de får stöd i den omfattning de önskar. Upplevelsen av 
kvalité på undervisningen har inom Komvux och Särvux ökat från 88 % till 92 %. För de som 
studierar inom SFI har upplevelsen förbättrats från 92 % till 93 %. 

Den sammantagna bedömningen är att eleverna upplever en förbättring av studie-
förutsättningarna och kvalitén på undervisning.        
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Förbättringsåtgärder 2018
En fördjupad planering har framtagits i samarbete med förstelärarna för att konkretisera 
aktiviteter kopplade till de prioriterade förbättringsåtgärderna. Ett antal omständigheter har 
uppmärksammats i processdialogen och lyfts fram som förbättringsområden.

1. Skapa förutsättningar för ett salutogent ledarskap
 Implementera ett salutogent förhållningssätt i syfte att öka personalens känsla av 

sammanhang samt stärka såväl arbetslagen som hela organisationen.
 Fokusera på friskfaktorer istället för riskfaktorer.

2. Öka flexibilitet och digitalisering 
 Tillgodose individuella behov beträffande studieupplägg.
 Genom digitalisering öka möjligheten att själv välja var och när studierna ska 

bedrivas.

3. Skapa förutsättningar för en god arbets- och lärmiljö

 Tillgänglighetsanpassa den fysiska, pedagogiska samt sociala miljön.
 Utveckla elevhälsoarbetet.
 Stärka medvetenheten bland personalen när det gäller funktionsnedsättningar samt 

psykisk ohälsa.
 Utveckla studioverksamheten beträffande såväl lokaler som bemanning inkluderat 

studiehandledning på elevernas modersmål.
 Utveckla former för platsbunden handledning för elever som studerar på distans.
 Stödinsatser för att stärka eleverna kring strategier för planering och studieteknik.
 Öka måluppfyllelsen inom SFI genom att utöka speciallärarresursen samt genom att 

erbjuda studiehandledning på hemspråk.
 Utveckla och tydliggöra rutiner bland annat beträffande elevuppföljningar samt 

överlämningar mellan olika nivåer. 
 Rutin för regelbunden konferens för att följa upp av var eleverna befinner sig i sin 

utveckling relaterat till studieplan.
 Fortsätta arbetet med likabehandling och motverkande av kränkande behandling.

4. Skapa förutsättningar för kollegialt lärande
 Inom ramen för ämneslag, arbetslag och studievägar stärka samarbetet i syfte att 

möjliggöra sambedömning samt utveckla formativ bedömning. 

Särskilda inriktningsmål för Suggestopediprojekt
Projekt SSI, Suggestopedisk Svenska för Invandrare, är ett ESF-finansierat projekt vilket 
riktar sig mot nyanlända elever inom SFI. SSI är ett metodutvecklande projekt, som syftar 
till att utveckla alternativa undervisningsformer så att elever uppnår den språknivå som 
krävs för att komma in på den svenska arbetsmarknaden.
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Projektmål
Enligt projektansökan till ESF-rådet är projektets mål på kort sikt följande:

• De projektdeltagare som läser hela suggestopedibaserade SFI-kurser ska uppnå minst  
20 procent bättre resultat än de som läser ordinarie SFI-kurs. Bättre resultat innefattar 
att eleverna uppnår de olika nivåerna A-D på kortare tid och att de får högre betyg på de 
nationella proven.

• 50 procent av de som fullföljer kurs i Arbetsmarknadsinriktad suggestopedi ska komma 
vidare till arbete eller praktik.

• 80 procent av projektets deltagare ska uppleva en ökad självkänsla.
• 80 procent av projektets deltagare ska uppleva att de förbättrat sin svenska genom att 

delta i projektet.
• 80 procent av projektets deltagare ska uppleva att de genom medverkan i projektet fått 

ökad lust och motivation till att träna svenska.
• Frånvaron bland de elever som deltar i suggestopediska SFI-kurser ska vara 50 procent 

lägre än bland de elever som läser ordinarie SFI.
• Frånvaron bland kvinnor som deltar i projektet ska minska till samma nivå som 

männens.
• Minst fem av de kvinnor som deltar i projektet ska ha börjat delta i det svenska 

föreningslivet.
• Minst 80 procent av projektets deltagare ska i Nöjd-kund-enkäten uppge att de har 

förstått vad som krävs för att få godkänt på de nationella proven.
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Betygsanalys Svenska för invandrare
Skolår 2014 Skolår 2015 Skolår 2016 Skolår 2017
Helår Helår Helår Helår

Studieväg 1 59 % Studieväg 1 64 % Studieväg 1 34 % Studieväg 1 48 %

SFI, kurs A 40 % SFI, kurs A 45 % SFI, kurs A 15 % SFI, kurs A 35 %

Betyg 26 65 Betyg 39 87 Betyg 12 80 Betyg 19 54

Avbrott 14 35 Avbrott 6 13 Avbrott 3 20 Avbrott 16 46

SFI, kurs B 19 % SFI, kurs B 19 % SFI, kurs B 19 % SFI, kurs B 13 %
Betyg 9 47 Betyg 9 47 Betyg 6 32 Betyg 2 15
Avbrott 10 53 Avbrott 10 53 Avbrott 13 68 Avbrott 11 85

Studieväg 2 211 % Studieväg 2 261 % Studieväg 2 262 % Studieväg 2 293 %

SFI, kurs B 161 % SFI, kurs B 167 % SFI, kurs B 143 % SFI, kurs B 170 %

Betyg 122 76 Betyg 112 67 Betyg 89 62 Betyg 97 57

Avbrott 39 24 Avbrott 55 33 Avbrott 54 38 Avbrott 73 43

SFI, kurs C 50 % SFI, kurs C 94 % SFI, kurs C 119 % SFI, kurs C 110 %

Betyg 40 80 Betyg 39 41 Betyg 57 48 Betyg 59 54

Avbrott 10 20 Avbrott 55 59 Avbrott 62 52 Avbrott 51 46

SFI, kurs D 0 % SFI, kurs D 0 % SFI, kurs D 0 % SFI, kurs D 13 %
Betyg 0 0 Betyg 0 0 Betyg 0 0 Betyg 6 46

Avbrott 0 0 Avbrott 0 0 Avbrott 0 0 Avbrott 7 54

Studieväg 3 172 Studieväg 3 367 % Studieväg 3 312 % Studieväg 3 392 %

SFI, kurs C 65 % SFI, kurs C 155 % SFI, kurs C 158 % SFI, kurs C 192 %

Betyg 41 63 Betyg 142 92 Betyg 122 77 Betyg 130 68

Avhopp 24 37 Avbrott 13 8 Avbrott 36 23 Avbrott 62 32

SFI, kurs D 107 % SFI, kurs D 212 % SFI, kurs D 154 % SFI, kurs D 200 %

Betyg 95 89 Betyg 152 72 Betyg 95 62 Betyg 152 76

Avhopp 12 11 Avbrott 60 28 Avbrott 59 38 Avbrott 48 24

Totalsumma 442 % Totalsumma 692 % Totalsumma 608 % Totalsumma 733 %

Betyg 333 75 Betyg 493 71 Betyg 381 63 Betyg 472 64

K 184 77 K 256 69 K 166 60 K 203 64

M 149 73 M 237 73 M 215 65 M 261 63

Avhopp 109 16 Avhopp 199 29 Avhopp 227 37 Avhopp 261 36

K 54 23 K 113 31 K 111 40 K 116 36

M 55 27 M 86 27 M 116 35 M 152 37

Total 442 100 Total 692 100 Total 608 100 Total 732 100

K 238 54 K 369 53 K 277 46 K 319 44

M 204 46 M 323 47 M 331 54 M 413 56
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Betygsanalys Svenska
Skolår 2014 Skolår 2015 Skolår 2016 Skolår 2017
Helår Helår Helår Helår
Svenska 53 % Svenska 58 % Svenska 51 % Svenska 47 %
Mål 46 87 Mål 42 72 Mål 31 61 Mål 32 68

K 26 K 28 K 19 K 18
M 20 M 14 M 12 M 14

Ej mål 7 13 Ej mål 16 28 Ej mål 20 39 Ej mål 15 32
K 3 K 7 K 9 K 9
M 4 M 9 M 11 M 6

Avbrott 23 31 Avbrott 16 25
K 12 K 5
M 11 M 11

Betygsanalys Svenska som andraspråk
Skolår 2014 Skolår 2015 Skolår 2016 Skolår 2017
Helår Helår Helår Helår

SVA Grund 38 % SVA Grund 80 % SVA Grund 125 % SVA Grund 209 %
Mål 30 79 Mål 43 54 Mål 85 68 Mål 163 78

K 17 K 23 K 46 K 88
M 13 M 20 M 40 M 75

Ej mål 8 21 Ej mål 37 46 Ej mål 40 32 Ej mål 46 22
K 3 K 17 K 19 K 22
M 5 M 20 M 21 M 24

Avbrott 77 38 Avbrott 59 22
K 48 K 17
M 29 M 42

SVA Gy 121 % SVA Gy 86 % SVA Gy 52 % SVA Gy 81 %
Mål 94 78 Mål 63 73 Mål 38 73 Mål 59 73

K 76 K 44 K 19 K 31
M 18 M 19 M 19 M 28

Ej mål 27 22 Ej mål 23 27 Ej mål 14 27 Ej mål 22 27
K 20 K 15 K 5 K 9
M 7 M 8 M 9 M 13

Avbrott 24 32 Avbrott 25 24
K 13 K 10
M 11 M 15
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Betygsanalys Matematik
Skolår 2014 Skolår 2015 Skolår 2016 Skolår 2017
Helår Helår Helår Helår

Matematik Gr 25 % Matematik Gr 73 % Matematik Gr 92 % Matematik Gr 161
Mål 21 84 Mål 58 79 Mål 79 86 Mål 142 88

K 13 K 37 K 46 K 92
M 8 M 21 M 33 M 50

Ej mål 4 16 Ej mål 15 21 Ej mål 13 14 Ej mål 19 12
K 2 K 9 K 5 K 8
M 2 M 6 M 8 M 11

Avbrott 37 29 Avbrott 41 20
K 23 K 17
M 14 M 24

Matematik Gy 79 % Matematik Gy 176 % Matematik Gy 120 % Matematik Gy 97 %
Mål 52 66 Mål 122 69 Mål 74 62 Mål 61 63

K 31 K 71 K 38 K 40
M 21 M 51 M 34 M 21

Ej mål 27 34 Ej mål 54 31 Ej mål 46 38 Ej mål 36 37
K 17 K 35 K 24 K 21
M 10 M 19 M 22 M 15

Avbrott 50 29 Avbrott 52 35
K 32 K 25
M 18 M 27

Betygsanalys Naturkunskap
Skolår 2014 Skolår 2015 Skolår 2016 Skolår 2017
Helår Helår Helår Helår
Naturkunskap 134 % Naturkunskap 102 % % Naturkunskap 79 % Naturkunskap 28 %
Mål 101 75 Mål 78 76 61 Mål 50 63 Mål 24 86

K 77 K 53 K 32 K 15
M 24 M 25 M 22 M 9

Ej mål 33 25 Ej mål 24 24 39 Ej mål 29 37 Ej mål 4 14
K 16 K 17 K 14 K 4
M 17 M 7 M 11 M 0

Avbrott 25 24 Avbrott 13 32
K 14 K 7
M 11 M 6
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Betygsanalys Engelska
Skolår 2014 Skolår 2015Skolår 2016 Skolår 2017
Helår Helår Helår Helår

Engelska Gr 165 % Engelska Gr 231 % Engelska Gr 219 % Engelska Gr 104 %
Mål 141 85 Mål 204 88 Mål 148 68 Mål 76 73

K 118 K 127 K 74 K 38
M 23 M 77 M 74 M 38

Ej mål 24 15 Ej mål 27 12 Ej mål 71 32 Ej mål 28 27
K 18 K 19 K 45 K 15
M 6 M 8 M 26 M 13

Avbrott 25 10 Avbrott 39 27
K 14 K 11
M 11 M 28

Engelska Gy 92 % Engelska Gy 112 % Engelska Gy 88 % Engelska Gy 62 %
Mål 70 76 Mål 80 71 Mål 64 73 Mål 39 63

K 46 K 53 K 27 K 15
M 24 M 27 M 37 M 24

Ej mål 22 24 Ej mål 32 29 Ej mål 24 27 Ej mål 23 37
K 14 K 17 K 11 K 6
M 8 M 15 M 13 M 17

Avbrott 45 34 Avbrott 37 37
K 21 K 14 40
M 24 M 23 36

Betygsanalys Historia
Skolår 2014 Skolår 2015 Skolår 2016 Skolår 2017
Helår Helår Helår Helår
Historia 18 % Historia 20 % Historia 26 % Historia 21 %
Mål 16 89 Mål 16 80 Mål 15 58 Mål 19 90

K 12 K 9 K 8 K 10
M 4 M 7 M 8 M 9

Ej mål 2 11 Ej mål 4 20 Ej mål 11 42 Ej mål 2 10
K 2 K 3 K 3 K 1
M 0 M 1 M 7 M 1

Avbrott 12 32 Avbrott 11 34
K 5 K 6
M 7 M 5
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Betygsanalys Religionskunskap
Skolår 2014 Skolår 2015 Skolår 2016 Skolår 2017
Helår Helår Helår Helår
Religionskunskap 16 % Religionskunskap 13 % Religionskunskap 20 % Religionskunskap 10 %
Mål 14 88 Mål 10 77 Mål 13 65 Mål 10 100

K 10 K 5 K 11 K 7
M 4 M 5 M 2 M 3

Ej mål 2 11 Ej mål 3 15 Ej mål 7 27 Ej mål 0 0
K 1 K 3 K 4 K 0
M 1 M 0 M 3 M 0

Avbrott 9 31 Avbrott 4 29
K 6 K 1
M 3 M 3

Betygsanalys Samhällskunskap
Skolår 2014 Skolår 2015 Skolår 2016 Skolår 2017
Hösten Hösten Helår Helår
Samhållskunskap 47 % Samhållskunskap 55 % Samhållskunskap 101 % Samhållskunskap 75 %
Mål 38 81 Mål 48 87 Mål 85 84 Mål 65 87

K 28 K 34 K 48 K 45
M 10 M 13 M 37 M 20

Ej mål 9 19 Ej mål 10 18 Ej mål 20 20 Ej mål 10 13
K 5 K 7 K 12 K 1
M 7 M 3 M 8 M 9

Avbrott 34 25 Avbrott 36 32
K 16 K 12
M 18 M 24
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Datum Vår beteckning

VIADIDAKT 2018-04-09 VIAN/2018:3-609 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Anders Jansson 

Viadidaktnämnden

Viadidaktnämndens kvalitetspris 2018 
Förvaltningens förslag till beslut
Viadidaktnämnden utser Lena Rosenberg till mottagare av Viadidaktnämndens 
kvalitetspris 2018.

Sammanfattning av ärendet
Viadidakt verkar inom områdena vuxenutbildning och arbetsmarknad för att bidra till 
kommunfullmäktiges övergripande mål om höjd utbildningsnivå och ökad egen 
försörjning. För att stimulera förvaltningen att uppnå ökad måluppfyllelse beslöt 
Viadidaktnämnden i december 2015 att inrätta ett årligt kvalitetspris. 
Med utgångspunkt från det arbete som genomförts under det gångna året har ett antal 
nomineringar till mottagare av priset inkommit. Inkomna nomineringar har avsett 
Tony Cameron för sitt arbete inom Viadidakt arbetsmarknad, Lena Rosenberg för sitt 
arbete som samordnare för högre studier samt Yvonne Nyberg och Karin Pettersson 
för deras arbete med projektet Suggestopedisk språkinlärning. Förvaltningens 
bedömning är att samtliga nomineringar är ytterst kvalificerade. 
Förvaltningen föreslår att Viadidaktnämndens kvalitetspris år 2018 tilldelas Lena 
Rosenberg, samordnare för högre studier inom Vuxnas lärande. 
Lena har på ett målmedvetet sätt utvecklat Viadidakts arbete inom området högre 
studier. Med sitt engagemang och strategiska arbete har Lena stärkt förvaltningens 
samverkan med olika utbildningsanordnare och verkat för att öka intresset för 
eftergymnasiala studier. Lenas insatser har även bidragit till att nya yrkeshögskole-
utbildningar förlagts till Campus Viadidakt. Tack vare detta arbete har invånarnas 
möjligheter att läsa högre studier från hemorten ökat. 
Prissumman om 10 000 kronor ska enligt nämndens riktlinjer användas till ändamål 
som främjar det fortsatta arbetet.

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Akt
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VIADIDAKT 2018-04-04 VIAN/2018:18-820 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Anders Jansson 

Viadidaktnämnden

Yttrande över remiss Biblioteksplan för Katrineholms 
kommun 2018-2020 
Förvaltningens förslag till beslut
Viadidaktnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och 
överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2018-2020 har upprättats. 
Kommunledningsförvaltningen har remitterat förslaget till bildningsnämnden, vård- 
och omsorgsnämnden samt Viadidaktnämnden för att ge dessa en möjlighet att yttra 
sig. Svar på remissen ska ha inkommit senast den 12 juni 2018.
Syftet med biblioteksplanen är att ta tillvara och utveckla kommunens 
biblioteksresurser. I planen anges bland annat prioriterade utvecklingsmål för 
Katrineholms bibliotek 2018-2020. 
Kommunens bibliotek fyller en viktig funktion i det livslånga lärandet. Viadidakt ser 
det som positivt att planen bland annat betonar bibliotekets uppgift att utgöra ett stöd 
för såväl informellt som formellt lärande. Biblioteket är i detta avseende en viktig 
resurs för de som läser vid Viadidakt, både för elever inom kommunal vuxenutbildning 
och för studerande inom högre studier. 
Viadidakt ser det också som särskilt positivt att en av målsättningarna i den nu 
remitterade planen är att utveckla samverkan mellan Katrineholms bibliotek och 
Viadidakt. Förvaltningen tillstyrker mot denna bakgrund förslaget till ny 
biblioteksplan. 

 

Anna-Lena Ramstedt
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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BIBLIOTEKSPLAN FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN 
2018-2020
Styrdokument- Övergripande inriktningsdokument

Datum

Beslutshistorik
Gäller från

Antagen av kommunfullmäktige 

Förvaltarskap1

-Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Uppföljning
Hur: Inhämta erfarenheter och eventuella synpunkter från förvaltningarna.

När: 

1 Förvaltarskapet innebär ansvar för att 
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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BIBLIOTEKSPLAN FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN 
2018-2020
Styrdokument- Övergripande inriktningsdokument

Datum

Arbetsmetod
Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2018-2020 är skriven av Katrineholms 
bibliotek. Den tidigare biblioteksplanen, kommunstyrelsens handling nr,25/214, 
togs fram i samarbete med representanter från bildningsförvaltningen, Viadidakt 
samt vård- och omsorgsförvaltningen. Biblioteksplan 2018–2020 bygger i stora 
delar på den tidigare biblioteksplanen. Samtliga involverade nämnder har haft 
planen på remiss. Syftet med en bibliotekplan är att ta tillvara och utveckla en 
kommuns biblioteksresurser. Metoden har valts för att främja detta syfte.
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BIBLIOTEKSPLAN FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN 
2018-2020
Styrdokument- Övergripande inriktningsdokument

Datum

Bibliotekslagen
Sammanfattning av bibliotekslag 2013/801

Det allmänna biblioteksväsendet ska bidra till det
demokratiska samhällets utveckling genom upplysning, kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning. I bibliotekslagen fastslås att biblioteken ska främja 
litteraturens ställning och intresset för utbildning, forskning och kulturell 
verksamhet i övrigt. Enligt den nya bibliotekslagen ska samtliga kommuner och 
landsting ha biblioteksplaner för sin verksamhet.

Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga för att främja 
deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda 
litteratur utifrån deras behov och förutsättningar. Det allmänna biblioteksväsendet 
ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, de 
nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska.

Utvecklingen med högre efterfrågan av e-böcker bör bejakas för att biblioteken ska 
vara relevanta, moderna och nå fler läsare. All litteratur som erbjuds på de 
allmänna biblioteken ska vara avgiftsfri att låna, oavsett om det är tryckta eller 
elektroniska böcker.

Allsidighet och kvalitet ska prägla bibliotekens utbud av medier och tjänster. 
Folkbiblioteken ska också främja kunskap om hur informationsteknik kan användas 
för att ta till sig kunskap.

Nationell biblioteksstrategi
Uppdraget att ta fram en nationell biblioteksstrategi formulerades av regeringen 
och gavs till Kungliga biblioteket 2015. Ett förslag från sekretariatet som utför 
uppdraget ska lämnas till kulturministern i mars 2019. Under den tid som 
uppdraget pågått fram till skrivande stund så har ett antal rapporter publicerats. 
Dessa rapporter påverkar alla i någon mån det allmänna samtalet om bibliotek och 
också revideringen av Katrineholms kommuns biblioteksplan. Fördjupad läsning 
kan ske på nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/rapporter.

Sekretariatet för framtagandet av Nationell biblioteksstrategi har också formulerat 
förslag på vad man anser avgörande frågor som överlämnats till regeringen. Som 
ett resultat av det planeras under de kommande tre åren satsningar på bibliotekens 
förmåga att möta utmaningen med digital delaktighet samt öka tillgängligheten 
avseende biblioteksverksamhet. Katrineholms bibliotek ska aktivt verka för att få ta 
del av dessa satsningar.
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Lokala förutsättningar
Katrineholms bibliotek idag:
- Huvudbibliotek i Kulturhuset Ängeln 
- 15 grundskolebibliotek (huvudman  

bildningsförvaltningen (BiF))
- 2 gymnasiebibliotek. BiF köper delvis tjänst till dessa 

(huvudman BiF)
- 3 filialer – Björkvik, Julita och Sköldinge, samt 

biblioteks- service i Forssjö, Strångsjö och Valla.
- Språk- och läslustfokuserad verksamhet, 

uppsökande och riktad, till alla förskolor i 
Katrineholms kommun

- Boken kommer – service till de som inte kan ta sig 
till biblioteket

- Bokdepositioner och kulturombud på till exempel 
dagcenter och förskolor

- Webbplats, sociala medier och digitaliserade 
tjänster

I Katrineholm…

- har vi en stabil trend av ökande befolkning med cirka 300 personer per år
- har vi en utbildningsnivå som är lägre än rikets genomsnitt. (Andel invånare -

64 år med eftergymnasial utbildning Katrineholm 29,3%, riket 32,4%)
- har vi en stabil trend av ökande storlek på barn- kullarna med ca 100 barn 

0-5 år per år
- har vi invånare med kunskaper i många olika språk förutom svenska. (Andel 

invånare 18-64 år som är utrikes födda Katrineholm 21,9%, riket 17,5%)
- har vi en arbetslöshet som är högre än i rikets genomsnitt. (Andel invånare 

18-64 år som är arbetslösa Katrineholm 8,9%, riket 6,5%)

Källa Kommun- och landstingsdatabasen (2016) www.kolada.se

http://www.kolada.se/
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Funktion och fokus för Katrineholms bibliotek 
Demokratiuppdraget
I bibliotekslagen står att ”det allmänna biblioteksväsendet ska bidra till det 
demokratiska samhällets utveckling genom upplysning, kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning”. Därför ska Katrineholms bibliotek erbjuda fri tillgång till relevanta 
digitala tjänster samt åtkomst till information från internet via bibliotekets datorer 
eller genom wifi till besökarnas egna enheter vid sidan av fysik media. Kunskap 
om hur man hanterar information samt källkritik blir allt viktigare och ska vara en 
del av bibliotekets verksamhet, som ska uppmuntra till ett aktivt medborgarskap 
genom att möta individens behov av vägledning och service. Biblioteket ska på 
detta sätt verka som en kompensatorisk instans, med syfte att ha en utjämnande 
effekt i samhället. 

Demokratiuppdraget innefattar även strävan efter jämlikhet och likvärdighet. Detta 
ställer krav på objektivitet i både bemötande och i urval av media, bland annat 
eftersom kommuninvånarnas kulturella och språkliga mångfald ska avspeglas i 
utbudet. Besökarna är invånare med demokratiska rättigheter men också 
skyldigheter. Detta tankesätt ska genomsyra all biblioteksverksamhet.
 
Bildningsuppdraget 
Verksamheten på Katrineholms bibliotek ska vara en stödprocess för såväl 
informellt som formellt lärande. Därför ska medarbetarna ha ett pedagogiskt 
förhållningssätt i kombination med en gemensam bred kompetens, där var och en 
har olika spetskompetenser. Detta är nödvändigt för att kunna följa samtidens 
snabbt föränderliga krav på vad som är god verksamhet och kvalitet och för att 
kunna erbjuda ett allsidigt och relevant utbud. Både fysiska och digitala miljöer ska 
främja ett lustfyllt lärande.

Tillgänglighetsuppdraget 
Katrineholms bibliotek ska vara tillgängligt för alla. Begreppet tillgänglighet har 
flera dimensioner. Det handlar om geografisk placering, lokalernas 
utformning/möblering, känsla av trygghet, utbud och service, öppettider, tillgång 
till hjälpmedel i form av exempelvis ljud- och talböcker, taktila eller lättlästa 
böcker samt möjlighet till insyn i och förståelse för bibliotekets urvalsprocesser. 

Målsättningen är att ha en så stabil och tillgänglig grundstandard som möjligt. 
Utvecklingen ska vara ständigt pågående och nytta ska alltid vägas mot kostnad 
och insatser med stor nytta prioriteras. Vissa behov kan tillgodoses över tid. 

Kommunikationsuppdraget 
Katrineholms bibliotek ska vara en social arena där man uppmuntrar och stärker 
mänskliga möten oavsett om dessa sker i fysik eller digital miljö. Biblioteket ska 
erbjuda och främja forum för dialog och utbyte av erfarenheter, idéer och 



7 (10)
BIBLIOTEKSPLAN FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN 
2018-2020
Styrdokument- Övergripande inriktningsdokument

Datum

kompetenser. Verksamheten ska vara en länk mellan dåtid, nutid och framtid samt 
spegla det lokala och det globala. 

Personalens kommunikativa förmåga är avgörande, såväl på verksamhets- som på 
individnivå, för att förstå och möta medborgarnas behov. Personalen ska ha ett 
inkluderande och professionellt förhållningssätt, vilket är avgörande i en tid då 
förändrade förväntningar på biblioteksuppdraget skapar utmaningar. Bemötandet 
ska vara präglat av öppenhet och respekt, med besökarnas integritet och behov i 
fokus. Därför ska både språklig kompetens samt relations- och trygghetsskapande 
förmåga efterfrågas vid nyrekrytering.

Samverkansuppdraget 
Katrineholms bibliotek ska samverka inom och utom den kommunala 
organisationen. En av de mest prioriterade målgrupperna är barn och unga. Det 
fleråriga och goda samarbetet med bildningsförvaltningen är avgörande för att nå 
framgång i arbetet med att med att skapa läslust och källkritisk 
informationskompetens för denna målgrupp. Detta förväntas leda till högre 
måluppfyllelse för eleverna. Samverkan ska även ske med vård- och 
omsorgsförvaltningen, Viadidakt och externa aktörer. Förutom barn och unga är 
andra studerande och invånare med funktionsvariation samt de med bristande 
digital kompetens prioriterade. 

Folkhälsouppdraget
Katrineholms bibliotek ska vara en arena för kulturupplevelser och verksamheten 
ska genom sitt utbud möjliggöra personlig utveckling och därigenom ökad 
livskvalitet för invånarna. Detta förväntas bidra till god folkhälsa. Förutom läslust 
och digital delaktighet är medskapande ett centralt begrepp. Bibliotekets 
medarbetare ska vara delaktiga i olika former av gränsöverskridande verksamhet 
både inom och utom kulturförvaltningen. Begreppet gränsöverskridande ska tolkas 
i dess bredaste bemärkelse.
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Övergripande mål för skolbiblioteken
Ur Ansvarsfördelning för skolbiblioteken i Katrineholms kommun mellan 
kulturförvaltningen och bildningsförvaltningen.

Ansvaret fördelas mellan bildningsförvaltningen centralt, rektor på respektive skola 
och bibliotekschef.

Bidra till ökad livskvalitet
- genom att ge förutsättningar för att delta i det demokratiska samhället
- genom att få barn/elever att se värdet med kunskap
- genom att ge alla barn/elever möjlighet att få uppleva det lustfyllda läsandet

Bidra till det livslånga lärandet
- genom att växa som människa in i det demokratiska samhället
- genom att visa olika vägar till kunskap genom att kritiskt granska och sovra 

information
- genom att alla barn och elever utvecklar digital kompetens

Bidra till ökad måluppfyllelse i skolan
- genom att höja läsförmågan för alla barn oavsett förutsättningar

Utgöra ett kompensatoriskt stöd
- genom att stimulera till god läsförmåga
- genom att erbjuda alternativa kunskapskällor
- genom att erbjuda kompensatoriska verktyg

Bidra till det levande lärandet
- genom att erbjuda en stimulerande miljö för kunskapsinhämtande
- genom att erbjuda ett stimulerande utbud av litteratur och media
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Utvecklingsmål Katrineholms bibliotek 2018-2020
Stärka demokratiska värden genom att
- utveckla arbetet med att skapa läslust genom icke traditionella metoder
- utveckla arbetet med MIK (medie- och informations- kunnighet) så att det 

genomsyrar hela organisationen

Öka tillgängligheten genom att
- kontinuerligt utforma lokaler med ett jämlikhetshetsperspektiv för att uppnå 

ökad upplevd trygghet
- revidera mediapolicy och verka för en ökad transparens i bibliotekets arbete 

med media

Öka samverkan lokalt, regional och nationell genom att
- ytterligare fördjupa samverkan med bildningsförvaltningen med en 

formalisering av samarbetet mellan förskola och bibliotek
- utveckla samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen och Viadidakt
- delta i regional mediesamverkan
- verka för ett Nationellt digitalt bibliotek
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Katrineholms biblioteksplan baseras på följande 
dokument
- Bibliotekslag 2013:801
- Skollagen 2010:800
- IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest (UNESCO)
- Kulturplan för barn och unga (Katrineholms kommun)
- Ansvarsfördelning för skolbiblioteken i Katrineholms kommun mellan kultur- 

förvaltningen och bildningsförvaltningen
- Katrineholms kommunplan
- Katrineholms kommunvision 2025
- Kulturförvaltningens verksamhetsidé och kärnvärden



Delegationsbeslut tagna på nämndens vägnar 
under perioden 2018-02-12 – 2018-04-15

Vuxenutbildning
Antal Anmärkning

Antagning av elever

Beslut om ta emot elev till grundläggande 
vuxenutbildning

146

Beslut om mottagande och antagning av 
elev till gymnasial vuxenutbildning

342

Beslut om mottagande och antagning av 
elev till särskild utbildning för vuxna

1

Beslut om mottagande av elev till svenska 
för invandrare

187

Sökande från/till annan kommun

Mottagande av behörig sökande på 
gymnasial nivå från annan kommun, om 
hemkommunen åtagit att svara för 
kostnaderna för den sökandes utbildning

0

Mottagande av sökande till särskild 
utbildning för vuxna från annan kommun, 
om hemkommunen åtagit att svara för 
kostnaderna för den sökandes utbildning

0

Yttrande till annan huvudman om den 
sökande uppfyller villkoren att delta i 
grundläggande vuxenutbildning, i de fall en 
ansökan till vuxenutbildning på 
grundläggande nivå avser utbildning som 
anordnas av annan huvudman

0

Yttrande till annan huvudman om 
kommunen åtar sig att svara för 
kostnaderna för den sökandes utbildning, i 
de fall en ansökan till vuxenutbildning på 
gymnasial nivå avser utbildning som 
anordnas av annan huvudman

1



2

Antal Anmärkning

Yttrande till annan huvudman om 
kommunen åtar sig att svara för 
kostnaderna för den sökandes utbildning, i 
de fall en ansökan till särskild utbildning 
för vuxna avser utbildning som anordnas 
av annan huvudman

0

Studiestartsstöd

Beslut om sökande tillhör målgruppen för 
studiestartsstöd 

7 Varav 2 avslag

Upphörande och återupptagande av 
studier

Besluta om att utbildningen ska upphöra 
om elev saknar förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen eller annars 
inte gör tillfredsställande framsteg

(grundläggande nivå, gymnasial nivå, sfi, 
särskild utbildning för vuxna)

0

Beslut om att låta elev återuppta studier på 
grund av att särskilda skäl föreligger. 
Gäller de fall där beslut tidigare fattats att 
utbildningen ska upphöra för elev som 
saknar förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen eller annars inte gör 
tillfredsställande framsteg.

(grundläggande nivå, gymnasial nivå, sfi, 
särskild utbildning för vuxna)

0
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