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Skolinspektionen, Telefon: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 

Återkoppling 
I och med covid-19-pandemin har stora delar av Skolsverige genomgått en snabb om-
vandling, inte minst utifrån att stora delar av undervisningen till och från bedrivits på 
distans i gymnasieskolorna. Med anledning av de utmaningar det innebär ser Skolin-
spektionen ett behov av att granska hur fjärr- och distansundervisningen har påverkat 
gymnasieelevernas utbildning och hälsa.  

Skolinspektionen vill betona att detta inte är en ordinarie inspektion utan en framåtsyf-
tande granskning på distans utifrån avgränsade frågeställningar. Skolinspektionen är ly-
hörd för den situation som rektorerna befinner sig i och fokuserar på kvalitetsförbätt-
ring. Med hänsyn till att skolorna kan befinna sig i en pressad situation är intervjuerna 
begränsade till att omfatta ett mindre antal elever och rektorn. 

Distansinspektionen omfattar tre övergripande områden:  

1) Rektors arbete med att skapa goda förutsättningar för eleverna att nå målen vid 
fjärr-/distansundervisning.  

2) Planering och anpassning för att få med alla moment, ge eleverna den garanterade 
undervisningstiden och för att säkra underlag för bedömning och betygssättning vid 
fjärr-/distansundervisning.  

3) Skolornas förebyggande och hälsofrämjande arbete mot bakgrund av fjärr-/distans-
undervisningen. 

Denna återkoppling gäller hur arbetet bedrivs på Ekbackeskolan på högskoleförbered-
ande program. Huvudman för skolan är Osby kommun. 

Nedan följer Skolinspektionens återkoppling. Återkopplingen innehåller beskrivningar 
utifrån vad som framkom under intervjuerna med rektor och elever. Det som återges 
nedan är ingen heltäckande bild av samtalen med rektorn och eleverna, utan det som 
Skolinspektionen valt att lyfta fram. 

 

1) Rektors arbete med att skapa goda förutsättningar för ele-

verna att nå målen vid fjärr-/distansundervisning.  

Eleverna berättar bland annat att elever i år 1 tre sedan påsklovet får all sin undervis-
ning i skolans lokaler. Dessförinnan varvades fjärr- och distansundervisning med närun-
dervisning för samtliga elever. Elever i år 1 och 2 fortsätter varva fjärr- och distansun-
dervisning enligt ett rullande schema med närundervisning. Fördelen med fjärr- och di-
stansundervisningen enligt eleverna är att det är lugnare eftersom de inte störs av 



Skolinspektionen  
  

2 (8) 

 

klasskamraters prat och inte själv lockas att prata med sina klasskamrater. Eleverna be-
rättar också att de inte blir stressade av att se vad klasskamraterna gör eller hur långt 
de har kommit. Vid undervisning på distans har eleverna bara sig själva att jämföra 
med. Eleverna säger också att det är lättare att fokusera vid fjärr- och distansundervis-
ningen och att det är en bra träning inför framtida högskolestudier. De nämner även att 
de har mer energi kvar efter skoldagens slut.    

Hur mycket hjälp eleverna får under lektionerna varierar, och det beror till viss del på 
lärarna, enligt eleverna. Eleverna berättar att det finns de som inte tycker de får den 
hjälp de behöver och att det är svårare att be om hjälp och ställa frågor vid fjärr- och di-
stansundervisningen eftersom det krävs en större ansträngning från deras sida. Några 
lärare ringer till eleverna med jämna mellanrum och frågar hur det går vilket gör att 
även de elever som inte själva frågar får hjälp. Andra lärare svarar snabbt på frågor me-
dan det tar lite längre tid för andra..  

Då fjärr- och distansundervisningen inleddes fick eleverna många uppgifter som var allt-
för omfattande. Efter att ha berättat om problemet på ett klassråd har uppgifterna be-
gränsats. Någon elev säger att många saknar de sociala kontakterna på skolan och att 
det finns elever som tycker att fjärr- och distansundervisningen är enformig, något som 
hen inte själv upplever. Eleverna berättar att skolan tar reda på hur eleverna har det ge-
nom enkäter och de regelbundna klassråden. Rektorn samlar in de synpunkter som 
kommit fram vid klassråden och eleverna får därefter återkoppling.  

Eleverna berättar att lärarna stödjer eleverna och utformar sina lektioner på olika sätt i 
fjärr- och distansundervisningen. Enligt eleverna är de flesta lärarna kvar i det digitala 
klassrummet under hela lektionen vilket gör att eleverna har möjlighet att ställa frågor. 
Framgångsfaktorer för att fjärr- och distansundervisningen ska fungera väl är att lärarna 
har ett tydligt lektionsupplägg med tydliga instruktioner och bra framförhållning, säger 
eleverna. Även om de här faktorerna är viktiga också vid närundervisning är de helt av-
görande för att undervisningen ska fungera väl vid fjärr- och distansundervisningen.   

Eleverna säger att de upplever att lärarna kan följa deras kunskapsutveckling. Eleverna 
berättar att de läser i block vilket betyder att de läser två ämnen varje dag. Om lärarna 
ser att någon elev behöver arbeta mer får de mer tid. Eftersom onsdagarna är ”block-
fria” dagar kan lärarna lägga in extra block om de ser att det behövs. Lärarna följer hur 
det går för eleverna bland annat genom att titta i deras arbetsdokument och ta del av 
inlämningsuppgifterna. Eleverna får för det mesta återkoppling på de uppgifter som 
lämnats in. Eleverna berättar att de under lektionerna samarbetar med varandra via 
skolans digitala plattform och att lärarna kan gå in och lyssna på deras diskussioner. 
Förutom att det är svårare att läsa av kroppsspråk och se ansiktsuttryck, fungerar det 
nästan lika bra att samarbeta i det digitala klassrummet som i det fysiska, säger ele-
verna. Vidare säger eleverna att de genomfört presentationer och muntliga redovis-
ningar både på skolan och i digitala mötesrum. 

De intervjuade eleverna har för närvarande inga ämnen där det förekommer laborat-
ioner eller praktiska moment men de känner till att lärare filmat sina laborationer och 
visat dem, och någon elev berättar att hen tidigare genomfört laborationer på skolan. 
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Eleverna berättar vidare att de haft lektioner i idrott- och hälsa på skolan och fått hem-
uppgifter med olika övningar som de filmat och skickat till läraren. Enligt eleverna har 
inga lektioner ställts in men däremot har skolan ställt in den årliga Stockholmsresan för 
eleverna i år 3 och ett studiebesök.  

Rektorn berättar bland annat att närundervisningen för närvarande varvas med fjärr- 
och distansundervisning. Elever i år 3 undervisas sedan påsklovet enbart på skolan me-
dan eleverna i år 1 och 2 har närundervisning varannan vecka och fjärr- och distansun-
dervisning varannan. Elever i behov av stöd och elever som genomför praktiska mo-
ment har varit på skolan. Rektorn berättar att hen skaffar sig en nulägesbild över hur 
elever upplever fjärr- och distansundervisningen genom klassråden och genom enkäter. 
På klassråden finns numera en punkt som handlar om fjärr- och distansundervisningen, 
där eleverna framför sina upplevelser av hur undervisningen på distans fungerar. Enligt 
rektorn ger enkätresultaten en tydlig bild över hur eleverna upplever fjärr- och distans-
undervisningen och visar bland annat att eleverna tycker att de gymnasiegemensamma 
ämnena är svårare vid fjärr- och distansundervisning än de programgemensamma. Om 
lärarna är oroliga för någon elevs kunskapsutveckling eller mående meddelar de rek-
torn. Eleverna har därefter fått komma till skolan på stödtiden. Rektorn säger emeller-
tid att det under rådande omständigheter inte är lätt att bedriva undervisning i skolans 
lokaler för de elever som är i skolan eftersom lärarna samtidigt bedriver fjärr- och di-
stansundervisning. Elever som av olika anledningar får komma in till skolan kan an-
tingen få sitta med i klassrummet när lärarna genomför sina fjärr- och distanslektion el-
ler få stöd av specialpedagog. Nuvarande stödtider kommer att utökas fram till som-
marlovet.   

Rektorn berättar att skolan har goda tekniska förutsättningar för att bedriva fjärr- och 
distansundervisning, även om det skulle kunna förbättras med exempelvis kameror som 
visar ett helt rum. När fjärr- och distansundervisningen inleddes hade samtliga elever 
egna datorer som de var vana att arbeta med. Lärare som inte haft tillräcklig uppkopp-
ling i hemmet har genomfört fjärr- och distansundervisningen från skolans lokaler. Lä-
rarnas kompetens att använda digitala verktyg i undervisningen har varierat. Enligt rek-
torn har skolan efter att ha lyssnat på eleverna synpunkter och därefter gjort föränd-
ringar nu hittat en form som fungerar väl. Rektorn berättar att skolan står inför ett byte 
av lärplattform vilket betyder att lärarna har bedrivit fjärr- och distansundervisning i en 
digital plattform samtidigt som de utbildats i en annan. Rektorn berättar att skolan in-
nan virusutbrottet hade inlett ett utvecklingsarbete med ett språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt (SKUA) som fortsatte även efter virusutbrottet men i mindre om-
fattning. Under höstterminen avstannade utvecklingsarbetet helt, för att fokus behövde 
riktas mot att bedriva undervisning.  

Rektorn berättar att det krävs mer tid för att planera fjärr- och distansundervisningen 
än närundervisningen. Den tid som för närvarande finns för samplanering och kollegialt 
lärande utgörs bland annat av ämneskonferenser och programkonferenser som numera 
genomförs via skolans digitala plattform. Det kollegiala utbyte som tidigare förekom ge-
nom spontana möten mellan lärarna har försvunnit. Rektorn säger också att även om 
skolan borde ha avstannat sitt utvecklingsarbete tidigare, för att ge mer utrymme för 
samplanering och kollegialt lärande, har utvecklingsarbetet samtidigt bidragit till en 
ökad kompetens att samverka digitalt.  
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Rektorn säger att pandemin har gjort att den digitala utvecklingen påskyndats och att 
det finns fördelar med den digitala utvecklingen som skolan kan ha användning för i sin 
framtida planering som att exempelvis genomföra stödlektioner i det digitala klassrum-
met istället för i det fysiska. Vidare berättar rektorn att alla lärare har två timmar av-
satta i veckan för att kunna ta emot de elever som behöver stöd eller ta igen något. 
Många lärare har valt att stödja enskilda elever genom att starta individuella digitala 
möten med dem före eller efter en lektion. För en del elever är det svårt att be om 
hjälp i det digitala klassrummet och det är svårare för lärare att uppmärksamma stöd-
behov. Samtliga lärare är tillgängliga för e-post och chatt och det finns elever som 
tycker det är lättare att be om hjälp via e-post eller chatt än i det digitala klassrummet, 
säger rektorn. Specialpedagogen arbetar med de elever som är i skolans lokaler och i 
mindre utsträckning med de elever som arbetar hemifrån. Rektorn berättar att skolan 
uppmärksammat några elever som är i behov av stöd under fjärr- och distansundervis-
ningen men som inte var det tidigare. Rektorn säger att de elever som klarar skol-
gången i närundervisningen även gör det i fjärr- och distansundervisningen och att det 
också finns några elever som presterar bättre.  

De elevenkäter som skolan genomfört visar att de flesta elever tycker att  fjärr- och di-
stansundervisningen är enahanda och tråkig och eleverna saknar det sociala umgänget. 
Rektorn säger att även om det alltid är viktigt att lektionerna är strukturerade och tyd-
liga är detta ännu viktigare vid fjärr- och distansundervisningen. Skolan arbetar med att 
stödja och stimulera eleverna så långt det är möjligt under rådande omständigheter. 
Även om lärarna har gjort allt de kan för att variera undervisningen och stimulera ele-
verna finns det elever som inte riktigt får den stimulans de behöver eftersom det är 
svårare att utforma utmanande uppgifter i fjärr- och distansundervisningen. Rektorn 
berättar att skolan kommer att lägga in fler stödtider efter skoltid, för de elever som 
vill. När det gäller om elevernas kunskapsutveckling påverkats negativt av fjärr- och di-
stansundervisningen säger rektorn att detta främst gäller ämnet matematik  och i viss 
mån gruppdiskussioner, eftersom det inte blir samma dynamik i det digitala klassrum-
met som i det fysiska.   

Skolinspektionen finner inte utifrån beskrivningen ovan behov av att ge någon rekom-
mendation inom området.  

 

2) Planering och anpassning för att få med alla moment, ge 

eleverna den garanterade undervisningstiden och för att 

säkra underlag för bedömning och betygssättning vid fjärr-

/distansundervisning 

Eleverna berättar bland annat att de har kunnat genomföra alla lektioner som planerat 
och att de följer det ordinarie schemat. Inga lektioner har ställts in. Lärarna bedömer 
elevernas kunskaper genom både digitala prov och genom prov som eleverna genomför 
på skolan. Någon elev berättar att hen också genomfört muntligt prov via skolans digi-
tala mötesplattform. Eleverna säger att de kanske är svårare för lärarna att skapa sig en 
rättvis bild av deras kunskaper vid fjärr- och distansundervisningen. Vid grupparbete är 
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det till exempel extra svårt för läraren att veta vem i gruppen som gjort vad när grupp-
arbetet sker på distans. För övrigt säger eleverna att de ändå upplever att lärarna har 
god kännedom om var de befinner sig kunskapsmässigt.     

Rektorn berättar bland annat att skolan kallat in elever för att genomföra sådana mo-
ment som varit svåra att genomföra i fjärr- och distansundervisningen och på så sätt sä-
kerställt att eleverna får alla delar av sin utbildning. Undervisningstiden har inte påver-
kats och eleverna har fått sin garanterade undervisningstid genom att skolan följer det 
ordinarie schemat exakt. Närvaron är god, eftersom både lärare och elever genomfört 
fjärr- och distansundervisningen även om de har lindriga symptom och frånvaron på 
grund av sjukdom har sjunkit under pandemin. Skolan har i sin planering prioriterat de 
elever som går sista året bland annat genom att de får sin undervisning på skolan, er-
bjuds utökade stödtider och genom att eventuellt skjuta fram sista datum för betygsätt-
ning.  

När det gäller bedömning och betygssättning har lärarna kunna bedöma elevernas kun-
skaper bland annat genom prov och inlämningsuppgifter, men det har varit svårare att 
följa processen fram till dess att provet genomförs eller uppgiften lämnas in, säger rek-
torn. Extra svårt har detta varit när lärarna inte känner eleverna så väl. Skolan har på 
olika sätt säkerställt att det är eleverna som gjort de uppgifter som lämnas in genom att 
till exempel kontrollera plagiat eller genomföra prov i skolan. Rektorn berättar att lä-
rarna också kan följa historiken i elevernas dokument och där framgår det om eleverna 
klippt in stora delar. I tjänstefördelningen ligger tid för sambedömning men det har va-
rit svårare att sambedöma via skolans digitala mötesplattform än vad det har varit i det 
fysiska rummet. Vidare säger rektorn att lärarna ska lämna in delrapporter, där elever-
nas kunskapsutveckling regelbundet stäms av. Genom dessa delrapporter får rektorn en 
överblick över kunskapsutvecklingen och över vilka examinationsformer som lärarna an-
vänt. En framgångsfaktor vid fjärr- och distansundervisningen har varit att elever kun-
nat delta vid undervisningen även vid sjukdom i de fall då inte sjukdomen gjort att de 
inte kan eller orkar. Rektorn säger att användningen av digitala verktyg i undervisningen 
framöver kan minska frånvaron och att fler elever därmed skulle ges bättre förutsätt-
ningar att få godkänt.      

Skolinspektionen finner inte utifrån beskrivningen ovan behov av att ge någon rekom-
mendation inom området.  

 

3) Skolornas förebyggande och hälsofrämjande arbete mot 

bakgrund av fjärr-/distansundervisningen  

Eleverna berättar bland annat att många elever har tyckt att fjärr- och distansundervis-
ningen varit jobbig eftersom eleverna inte får träffa varandra. Men eleverna säger 
också att det finns många som tycker det är skönt eftersom det sparar energi. Det före-
kommer att elever upplever stress för att de varken får sina sociala behov tillgodosedda 
eller för att de inte trivs hemma och känner sig instängda, säger eleverna. Någon elev 
säger att fjärr- och distansundervisningen har gett utrymme för reflektion vilket kan 
vara både bra och dåligt. Eleverna berättar att skolan tar reda på hur de mår genom att 
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lärarna frågar under lektionerna. Skolan kunde ha tagit reda på hur eleverna har det i 
fjärr- och distansundervisningen genom att kalla in eleverna för kuratorssamtal en och 
en, föreslår eleverna. Eleverna säger också att det finns många elever vars motivation 
har påverkats negativt av fjärr- och distansundervisningen, men det finns också elever 
som blir mer motiverade bland annat för att fjärr- och distansundervisningen ger större 
utrymme för eleverna att själv lägga upp sina dagar. När det gäller skolans arbete för att 
främja elevernas sociala interaktion säger eleverna att de inte känner till om det före-
kommit några sociala aktiviteter som genomförts på skolans initiativ, även om de kän-
ner till att det förekommit att någon klass exempelvis har bowlat.  

Rektorn berättar bland annat att skolan genom klassråden tar reda på hur eleverna mår 
under fjärr- och distansundervisningen. Mentorernas fokus under fjärr- och distansun-
dervisningen är att föra dialoger med mentorseleverna om hur de mår och meddela 
elevhälsoteamet om de uppmärksammar att någon elev inte mår bra. Rektorn berättar 
att skolan därigenom identifierat några elever som elevhälsopersonalen varit i kontakt 
med, men i huvudsak handlar det om att elever mår sämre eftersom deras sociala um-
gänge begränsats och för att de är uttråkade. Kuratorn har också ett uppdrag att identi-
fiera de elever som mår sämre. Elevhälsoteamets (EHT) arbete är organiserat på ett så-
dant sätt att mentorer och lärare oanmält kan diskutera elever på de veckovisa EHT 
mötena och vid ett sådant möte fattas beslut om vem som ska kontakta eleven. Eleven-
käten visar att elevernas motivation överlag sjunkit. Skolan har på olika sätt försökt 
hjälpa eleverna att upprätthålla motivationen, genom att till exempel låta elever 
komma in på skolan. 

Skolan har på olika sätt, men i mindre omfattning, försökt främja den sociala interakt-
ionen mellan elever, som att bjuda på pizza när eleverna varit i skolan. Rektorn berättar 
att skolan i vanliga fall arbetar mycket för att främja social interaktion mellan elever och 
mellan elever och lärare men under pandemin har skolan snarare uppmanat elever att 
inte träffa varandra för att inte bidra till en ökad smittspridning. Elevernas närvaro i sko-
lans lokaler har med smittspridningen i åtanke också planerats noggrant så att eleverna 
inte ska kunna interagera med varandra, säger rektorn. Däremot har skolan uppmunt-
rat eleverna att träffas i digitala möten och skolpersonalen har noterat att det förekom-
mer att elever sitter tillsammans i par eller små grupper i någons hem vid fjärr- och di-
stansundervisningen. Under det gångna året har fokus för skolan dels varit elevernas 
kunskapsutveckling och måluppfyllelse och dels att uppmärksamma de elever som inte 
mår bra. 

  

Skolinspektionen finner inte utifrån beskrivningen ovan behov av att ge någon rekom-
mendation inom området.  

I och med denna återkoppling avslutas granskningen och ingen uppföljning kommer att 
ske.  
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På Skolinspektionens vägnar 

Anna Ponnert 
Föredragande 

Denna återkoppling är beslutad av: Jenny Fahlman 
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Bilaga: Författningsstöd 

Nedan anges författningsstödet som gäller för granskningens tre områden.  

Rektorns arbete med att skapa goda förutsättningar för eleverna att nå 

målen vid fjärr-/distansundervisning  

1 kap. 4 § skollagen, 2 kap. 9-10 och 34-35 §§ skollagen, 3 kap. 2-3 och 5 §§, 4 kap. 4-7 §§ skolla-
gen, 4a kap 1-5 §§, 15 kap. 7 och 17-18 §§ skollagen, 16 kap. 11 och 37-41 §§ skollagen och 17 
kap. 2 § skollagen (2010:800). 

Läroplan för gymnasieskolan (Lgy 11), 1 Skolans värdegrund och uppgifter,2 Övergripande mål 
och riktlinjer, 2.1 Kunskaper, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande, 2.6 Rektorns ansvar.  

9 kapitlet gymnasieförordning (2010:2039) 

2, 5-7, 9,10, 11a, 11b och 11c § § förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och 
annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.  

Regeringens förordningsmotiv 2020:1 och 2020:4  

Planering och anpassning för att få med alla moment, ge eleverna den 

garanterade undervisningstiden och för att säkra underlag för bedöm-

ning och betygssättning vid fjärr-/distansundervisning  

1 kap. 3-4 och 9 §§ skollagen, 2 kap. 9, 10, och 34 §§ skollagen, 3 kap. 2 och 13-21 §§ skollagen, 
4 kap. 4-7 §§ skollagen, 4a kap. 1-5 §§ skollagen 15 kap. 2, 10-11 och 21-27 §§ skollagen, 16 kap. 
1- 41 §§ skollagen, 17 kap. 1- 15 §§ skollagen, 17 a kap. 1-15 §§ skollagen (2010:800).  

Läroplan för gymnasieskolan (Lgy 11), 1 Skolans värdegrund och uppgifter, 2 Övergripande mål 
och riktlinjer 2.1 kunskaper, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande, 2.4 Utbildningsval-arbete och 
samhällsliv, 2.5 Bedömning och betyg och 2.6 Rektorns ansvar. 

3 kapitlet gymnasieförordning, 4 kap. 1-14 och 22-23 §§ gymnasieförordningen, 8 kap. 1-3 och 
3f §§ gymnasieförordningen (2010:2039) 

7 kap. förordning (2014.:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag 
för sådan utbildning. 
2, 5-7, 9, 10, 11, 11a, 11b, 11c och 12 §§ förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet 
och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. 

Regeringens förordningsmotiv 2020:4 

Skolornas förebyggande och hälsofrämjande arbete mot bakgrund av 

fjärr-/ distansundervisningen 

2 kap. 25 § skollagen och 3 kap. 5 § skollagen (2010:800). 

Läroplan för gymnasieskolan (Lgy 11), 1 skolans värdegrund och uppgifter, 2 Övergripande mål 
och riktlinjer, 2.1 Kunskaper, 2.2 Normer och värden, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande, 2.6 
Rektorns ansvar. 

9 kapitlet gymnasieförordningen (2010:2039) 

2, 5-7, 9, 11, 11a, 11b och 11c §§ förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och 
annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. 
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Kvalitetsgranskning av reella möjligheter 

till grundläggande behörighet för elever 

på yrkesprogram 
Skolinspektionen genomför med stöd i 26 kap. 19 § skollagen (2010:800) en tematisk 
kvalitetsgranskning. Syftet med granskningen är att bedöma kvaliteten i hur olika 
gymnasieskolor möjliggör för elever på yrkesprogram att läsa de kurser som krävs för 
grundläggande behörighet till högskola.1 

Med anledning av alla de utmaningar som skolor har att hantera under rådande pan-

demi fattar Skolinspektionen i denna kvalitetsgranskning beslut med rekommendat-

ioner utan krav på redovisning. 

Denna granskning avser Ekbackeskolan RO2 i Osby kommun. Huvudman för skolan är 

Osby kommun. Totalt 40 slumpvis utvalda gymnasieskolenheter ingår i granskningen. 

Ekbackeskolan RO2 är en av dessa. På skolenheten går 85 elever på något av enhetens 

följande yrkesprogram: vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, 

industriprogrammet, hotell- och turismprogrammet. Skolinspektionen har genomfört 

två gruppintervjuer med elever, en gruppintervju med lärare, en intervju med skolans 

studie- och yrkesvägledare samt en intervju med rektorn. Intervjuerna genomfördes via 

videolänk den 20 och den 21 april 2021 av utredarna Ana-Maria Koci Spång och Britta 

Seeger. Intervjuerna har sammanställts i ett protokoll som kommunicerats med huvud-

man och skola. Protokollet ligger, tillsammans med inkommen dokumentation, till 

grund för detta beslut.  

Skolinspektionen framhåller vikten av att de elever som har bidragit med synpunkter in-

formeras om detta beslut.  

De samlade iakttagelserna från alla skolorna som har ingått i granskningen kommer att 

presenteras i en övergripande kvalitetsgranskningsrapport. Rapporten är planerad att 

publiceras runt årsskiftet 2021/22. 

  

                                                      

1 De kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskola, och som inte ingår i de flesta yrkespro-

gram, är svenska 2 och 3, alternativt svenska som andraspråk 2 och 3, samt engelska 6. Dock ingår svenska 
2/svenska som andraspråk 2 i de programgemensamma ämnena på vård- och omsorgsprogrammet och 
barn- och fritidsprogrammet och engelska 6 på hotell- och turismprogrammet. 

mailto:anna.nordqvist@osby.se
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Skolinspektionens beslut 

Granskningen utgår från följande övergripande frågeställning:  

I vilken utsträckning har elever på yrkesprogram reella möjligheter att läsa de kurser 
som krävs för grundläggande behörighet? 

Bedömningen görs i förhållande till de kvalitetskriterier Skolinspektionen satt upp för 
det granskade området. En sammanställning av de författningar som granskningen ut-
går från finns bifogad som bilaga sist i beslutet. 

 

Skolinspektionen bedömer att eleverna vid Ekbackeskolan RO2 i hög utsträckning har 
reella möjligheter att läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet, men 
att utvecklingsområden finns. 

Utifrån framtagna kvalitetskriterier rekommenderar Skolinspektionen att ett 
utvecklingsarbete inleds med att  

- följa upp och analysera skillnader i val av behörighetsgivande kurser mellan 

olika yrkesprogram och mellan olika elevgrupper. 

 

Skolinspektionens bedömningar 

Reella möjligheter för elever på yrkesprogram att läsa de 

kurser som krävs för grundläggande behörighet 

Här bedöms kvaliteten i skolans arbete i förhållande till hur skolan: 

- Informerar och vägleder elever 

- Organiserar och planerar behörighetsgivande kurser 

- Följer upp och analyserar skillnader mellan olika yrkesprogram och mellan 
olika elevgrupper 

 
Elever får information och vägledning inför val av behörighetsgivande kurser 
Granskningen visar att eleverna vid Ekbackeskolan RO2 får information på flera olika 
sätt inför val av behörighetsgivande kurser och att informationen ges både muntligt och 
skriftligt. I intervjuer med rektorn och studie- och yrkesvägledaren framkommer att stu-
die- och yrkesvägledaren har i uppdrag att kontinuerligt under elevernas gymnasietid, 
både enskilt och i grupp, informera eleverna om bland annat nyttan med att läsa behö-
righetsgivande kurser. Även mentorer och lärare bistår med både information och väg-
ledning. I den information som ges till eleverna ligger fokus främst på att få eleverna att 
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förstå vad deras val innebär, vilka möjligheter de får om de väljer att läsa kurserna un-
der gymnasieutbildningen samt information om innehållet i respektive kurs. Informat-
ionen är neutral, även om det framhålls att kurserna är något som är positivt för eleven. 
Elever informeras också om att det finns möjlighet att läsa in dem efter gymnasiet om 
de hellre vill det. I intervju med lärare framhålls att studie- och yrkesvägledaren är noga 
med att utgå från eleverna och deras intressen och att hen exempelvis tar fram kon-
kreta exempel på olika situationer när de grundläggande kurserna är ett behörighets-
krav. Det betonas dock att det inte är obligatoriskt att läsa kurserna för att få sin gym-
nasieexamen, något som enligt studie- och yrkesvägledaren är en vanlig missuppfatt-
ning hos elever.  

Studie- och yrkesvägledaren besöker alla klasser och informerar inför kursvalen i år 1 
och 2 och information ges även till elever via skolans programkatalog samt på skolans 
hemsida. Utrymme ges för frågor under informationspassen och även mentorn är till-
gänglig för frågor och kan fånga upp behov och följa upp om det är något som någon 
elev inte uppfattar. Granskningen visar också att alla elever erbjuds individuella vägled-
ningssamtal i anslutning till informationen i klasserna och att en del av studie- och yr-
kesvägledarens uppdrag är att under elevernas gymnasietid påminna dem om deras val 
och alternativ. Enligt intervjuade elever kan de även ibland uppmanas av sina lärare att 
prata med studie- och yrkesvägledare. Vidare framgår att vårdnadshavare bjuds in till 
föräldramöte där de bland annat informeras om olika möjligheter som finns för ele-
verna att få den behörighet som krävs till högskola.  

Utbildningen är organiserad så att alla elever ges möjlighet att läsa behörighets-

givande kurser 

Av granskningen framgår att alla elever har möjlighet att välja att läsa behörighetsgi-
vande kurser. Intervjuer och inskickad dokumentation visar att elever på vård- och om-
sorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet och hotell- och turismprogrammet kan 
välja att läsa behörighetsgivande kurser som individuellt val, vilket innebär att kurserna 
ryms inom elevernas ordinarie gymnasieutbildning och är del av elevernas schemalagda 
skoldag. Elever på industriprogrammet kan välja att byta ut en programfördjupnings-
kurs och på så sätt läsa behörighetsgivande kurser inom sitt program eller lägga till kur-
ser och då läsa ett utökat program. Det finns enligt rektorn en flexibilitet och möjlighet 
att välja att läsa kurserna även efter att valet är gjort i år 1 och 2, och då skolan är liten 
är det enligt rektorn enkelt att hitta lösningar som passar alla elever. 

Skolan har organiserat och schemalagt kurserna i block så att de ingår i elevernas ordi-
narie schema. En undervisningsgrupp kan omfatta elever från olika program, med olika 
upplägg av arbetsplatsförlagt lärande, APL. Lärarna organiserar därför sin undervisning 
så att elever som inte kan delta i lektioner på grund av att de är på APL, på olika sätt 
och i olika former kompenseras med extra undervisningstid. Skolan tillhandahåller vi-
dare stöd på flera sätt för de elever som behöver det och elevens anpassningar och 
stöd följer enligt rektorn med i samtliga kurser. Skolan har också en dag i veckan avsatt 
då elever är undervisningsfria och kan få stöd. 
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Rektorn följer inte upp elevers val av behörighetsgivande kurser 

Granskningen visar att det inte sker någon systematisk uppföljning eller utvärdering av 
elevers val av behörighetsgivande kurser. Både rektorn och studie- och yrkesvägledaren 
uppger i intervjuer att studie- och yrkesvägledaren följer upp elevernas val, men att det 
saknas systematisk uppföljning på området.  

Studie- och yrkesvägledaren säger dock att det skulle kunna vara intressant att följa upp 
elevernas val i syfte att se om de kan se något mönster och att det inte skulle vara nå-
got bekymmer med att föra sådan statistik. På så sätt skulle skolan även kunna få en 
förklaring till varför elever väljer att hoppa av kurser. 

Rekommendation 
Sammanfattningsvis visar granskningen att eleverna på Ekbackeskolan RO2 har reella 
möjligheter att läsa de kurser som krävs för att få grundläggande behörighet till högs-
kola. Eleverna får information och individuell vägledning inför val av behörighetsgi-
vande kurser och skolan har organiserat och planerat utbildningen så att det ska bli en-
kelt för elever att välja kurserna.  

För att ytterligare höja kvaliteten i utbildningen rekommenderar Skolinspektionen att 
rektorn följer upp och analyserar skillnader i val av behörighetsgivande kurser mellan 
olika program och olika elevgrupper.  

En ökad kunskap om orsakerna till hur olika elevgrupper väljer kan leda till att skolan får 
syn på eventuella hinder för att elever inte väljer att läsa vissa kurser. Utifrån den kun-
skapen kan skolan vid behov anpassa informationsinsatser och sin organisation för att 
underlätta för eleverna att göra medvetna val. 

Skolinspektionen avslutar med detta beslut denna granskning. 

På Skolinspektionens vägnar 

X Marlene Giertz

Beslutsfattare

Signerat av: Marlene Giertz  

 

I handläggningen av ärendet har även utredaren Britta Seeger deltagit. 

X Ana-Maria Koci Spång

Föredragande

Signerat av: Ana-Maria Koci Spång
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Författningsstöd  

Skollagen (2010:800) 

2 kap. 8 §  

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna 
i denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för 
utbildningen som kan finnas i andra författningar. 

2 kap. 10 §  

Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser 
inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn fat-
tar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag 
eller andra författningar. 

Rektorn får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid förskole- eller skolen-
heten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgif-
ter och besluta i frågor som avses i första stycket, om inte annat anges. 

2 kap. 29 §  

Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal 
med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- 
och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska 
ha tillgång till vägledning. 

4 kap. 3 § 

Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinu-
erligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

4 kap. 4 § 

Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska genom-
föras även på förskole- och skolenhetsnivå.  

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollä-
rare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas 
vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. 

Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra 
styckena. 

4 kap. 5 § 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska vara att de mål 
som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls.
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15 kap. 19a §  

Varje elev ska ha en mentor som ska följa elevens kunskapsutveckling och studiesituat-
ion med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet. Mentorn ska särskilt uppmärk-
samma tecken på att eleven kan behöva stöd och i så fall skyndsamt informera berörd 
skolpersonal. 

15 kap. 20 §  

Minst en gång varje termin ska rektorn se till att eleven ges en samlad information om 
elevens kunskapsutveckling och studiesituation (utvecklingssamtal). 

En elevs vårdnadshavare ska få sådan information som avses i första stycket.  

16 kap. 3 §  

Yrkesprogrammen ska utgöra grund för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning. 

Alla elever på yrkesprogram ska inom ramen för sin gymnasieutbildning ges möjlighet 
att uppnå grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå. 

26 kap. 19 § 

Statens skolinspektion ska granska kvaliteten i sådan utbildning och annan verksamhet 
som står under dess tillsyn eller under tillsyn av en kommun enligt detta kapitel. 

 

Gymnasieförordningen (2010:2039) 

4 kap. 5 §  

Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka kurser som får erbjudas som pro-
gramfördjupning för varje program. 

4 kap. 7 § första–fjärde stycket 

Huvudmannen för en gymnasieskola beslutar om vilka kurser som ska erbjudas som in-
dividuellt val. 

Eleven har dock rätt att inom utrymmet för individuellt val läsa 
   1. en kurs i idrott och hälsa utöver vad som finns på studievägen, 
   2. minst en kurs i estetiska ämnen, och 
   3. de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet på grundnivå om ele-
ven går på ett yrkesprogram. 

Undantag från vad som föreskrivs i andra stycket 1 och 2 får göras om det finns synner-
liga skäl. 

Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka kurser som får ingå i de ämnen som 
avses i andra stycket 2. 
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4 kap. 23 §   

En elev får delta frivilligt i undervisning i en eller flera kurser som ligger utanför elevens 
fullständiga program, om eleven på ett tillfredsställande sätt kan antas genomföra såväl 
kurserna på den ordinarie studievägen som de frivilliga kurserna (utökat program). Be-
slutet fattas av rektorn. 

En elev på ett yrkesprogram i gymnasieskolan har utan särskilt beslut rätt att som utö-
kat program läsa de kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskoleutbild-
ning på grundnivå. Huvudmannen är dock bara skyldig att tillgodose detta om eleven 
senast vid utgången av det andra läsåret har anmält att han eller hon vill läsa de aktu-
ella kurserna. 

En elev som följer ett utökat program har rätt till garanterad undervisningstid utöver 
vad som föreskrivs i 16 kap. 18 § respektive 19 kap. 20 § skollagen (2010:800). 

Förordning (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan 

2.4 Utbildningsval – arbete och samhällsliv 

Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning, bidra med underlag för ele-
vernas val av utbildning och yrke, samt informera och vägleda eleverna inför deras val 
av kurser, fortsatt utbildning och yrkesverksamhet och motverka sådana begränsningar 
i valet som grundar sig på föreställningar om kön och på social eller kulturell bakgrund. 

2.6 Rektorns ansvar 

Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av 
en rektor. Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbild-
ningen i förhållande till de nationella målen. Som pedagogisk ledare för skolan och som 
chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn ansvar för skolans resultat och 
har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att utbildningen organiseras så att den så 
långt möjligt anpassas efter elevernas önskemål och val av kurser och att återvänds-
gränder i studiegången undviks, eleverna får information inför utbildningens början, får 
en väl utformad introduktion i utbildningen, i ämnen och kurser samt får stöd att for-
mulera mål för sina studier, studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna 
får information om och vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför val 
av framtida utbildning och yrke, samt skolan i dialog med eleven upprättar en individu-
ell studieplan för varje elev och reviderar den vid behov. 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Cindy Balte 
0479528235 
cindy.balte@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltnin
gen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Budgetuppföljning 2021
Dnr BUN/2021:2 042  

Barn och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen, per den 31 maj, med en 
avvikelse på ……… från budget.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet

Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby 
kommun. Budgetuppföljning ska lämnas till kommunfullmäktige fyra gånger per år (efter 
utfall i mars, april, augusti och oktober). 
I uppföljningen ska nämnden redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att nå den av 
fullmäktige beslutade budgetramen. 

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning maj 2021 BUN

Eva Andersson Cindy Balte 
Förvaltningschef Verksamhetscontroller 

http://www.osby.se/
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Barn och utbildning 
Christel Torstensson 
0479-52 81 81 
christel.torstensson@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress Barn och 
utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Tillsyn pedagogisk omsorg
Dnr BUN/2021:215 634  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Barn-och utbildningsnämndens 
arbetsutskott att föreslå Barn- och utbildningsnämnden 

 att godkänna tillsynen av enskild pedagogisk omsorg.

Barnkonsekvensanalys

Se barnkonsekvensanalys 

Sammanfattning av ärendet

I Osby kommun finns sedan 1 december 2009 pedagogisk omsorg som drivs som enskild 
verksamhet.

Tillsynen av enskild pedagogisk omsorg regleras i Skollagen kap. 26 och Osby kommun 
ansvarar för tillsynen. Genom en självständig granskning ska kommunen kontrollera om 
verksamheten uppfyller de krav som följer av lagar och föreskrifter. 

Beslutsunderlag

Tillsyn enskild pedagogisk omsorg

http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen

Eva Andersson                                                                 Christel Torstensson 
Förvaltningschef Områdeschef förskola 



Barn och utbildningsförvaltningen
Christel Torstensson

Tillsyn Enskild pedagogisk omsorg 2021-04-23

Malin Trulsson, Hökön 1200, 28 072 Killeberg

Rubrikerna i tabellen är hämtade från Skolverkets ”Allmänna råd med kommentarer för 
pedagogisk omsorg” och ”Allmänna råd med kommentarer för förskolan”. Dessa allmänna 
råd utgår från prioriterade områden som Skolverket identifierat som viktiga att ge stöd och 
vägledning i. Skolverket rekommenderar kommuner att använda dessa råd som underlag vid 
tillsyn.

Tillsyn Kommentar Skedde vi telefon
Personal Barnskötarutbildning Ok

Kompetensutveckling Inget sedan sist vi gjorde 
tillsyn.

Lokaler, utemiljö Inomhusmiljön har stora ytor 
där barnen kan röra sig fritt 
och det finns tillgång till 
pedagogiskt material. Finns 
även utrymme för barnen att 
vila i eget rum.
Utomhusmiljön är anpassad 
för barnen med inspirerande 
material och med närhet till 
skogen. 
Finns även möjlighet för 
barnen att sova utomhus.

Ok

Måltider Maten lagas tillsammans 
med barnen som en del i det 
pedagogiska arbetet och 
ibland förbereds maten 
innan så att det bara är att 
värma.

Ok

Styrdokument.
Ok

Likabehandlingsarbetet

Uppföljning och 
utvärdering av 
verksamheten

Ok

Barngruppens storlek Fyra barn plus ett eget barn Ok
Egenkontroll Ok

Handlingsplan för barns Finns, har uppdaterats Ok



Barn och utbildningsförvaltningen
Christel Torstensson

säkerhet eftersom Malin har tagit 
emot ett barn på ett år.

Rutin mot skyddande av 
personuppgifter

Finns. Information om GDPR Ok

Rutin för att ta emot och 
utreda klagomål

Samtal med vårdnadshavare Ok

Försäkring Hemförsäkring Ok

Barn i behov av särskilt 
stöd

Har inte varit aktuellt Ok

Föräldrars delaktighet Föräldraträffar ute
God kontakt med föräldrarna 
vid lämning och hämtning. 
Vårdnadshavarna kontaktar 
varandra om det är något 
speciellt.

Ok

Utvecklingssamtalet Vårdnadshavare har inte 
erbjudits utvecklingssamtal.
Malin har en nära daglig 
kontakt med 
vårdnadshavarna, vid 
önskemål erbjuds samtal. 

Ok

Ledighet och 
sjukfrånvaro

Ordnas tillsammans med 
vårdnadshavare.

Ok

Barnkonventionen Säkerställs barns rättigheter 
så som de beskrivs i 
barnkonventionen. Malin ska 
läsa de fyra huvudartiklarna

Ok

Övrigt Sekretess: Malin följer och är 
uppdaterad. Kommer att 
driva verksamheten vidare. 
Barnen som nu går hos 
Malin bor i Killeberg, Hökön 
och Loshult

Nästa tillsyn 2022



Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Hälsa och välfärd

283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 81 86

Hemsida www.osby.se
E-post hvn@osby.se

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809
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Datum
2021-05-20      

Barnkonsekvensanalys

Vilka barn berör ärendet och hur?
Berör ärendet barn direkt eller indirekt?
Ärendet berör barn indirekt

Vilka barn?
Barn med placering enskild pedagogisk omsorg

Hur påverkar ärendet barn?
Tillsynen ska ha en förebyggande effekt och kontrollera att de lagar och 
regler som finns för verksamheten följs.

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Nej, eftersom tillsynen genomförts utan fysiskt besök på grund av 
pandemin

Beskriv resultatet

Vilket beslut vore bäst för barnet?
Att Malin Trulsson fortsätter sin verksamhet



Osby kommun
Datum
2021-05-20
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Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och 
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i 
beslutet, hur kan barn kompenseras?

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING

Finns stöd för beslutet i forskning och beprövad erfarenhet? 

Kommunerna ska enligt 25 kap. 2 § skollagen sträva efter att i stället för 
förskola eller fritidshem erbjuda barn pedagogisk omsorg om barnets 
vårdnadshavare önskar det.

Nej, motivera





TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-20 

Sida
1(2)

Barn och utbildning 
Christel Torstensson 
0479-52 81 81 
christel.torstensson@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress Barn och 
utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Uppföljning gruppstorlek/sammansättning, köläget och 
placeringsstatistik förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
Dnr BUN/2021:159 630  

Barn och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott att föreslå Barn- och utbildningsnämnden 

 att godkänna redovisningen av barngruppernas sammansättning och storlek samt 
köläge i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Barnkonsekvensanalys

Uppföljningen berör inte barn och elever

Sammanfattning av ärendet

I Skollagen kap 14 § 8 anges huvudmannens ansvar för förskolan:

”Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek 
och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö”

I Skollagen kap 14 § 8 anges huvudmannens ansvar för fritidshemmet:

”Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek 
och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö”

I syfte att informera om situationen på kommunens förskolor, pedagogisk omsorg, och 
fritidshem redovisas följande:

 Antal inskrivna och placerade barn per förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem

 Barngruppen storlek

 Köläget inom förskola och pedagogisk omsorg

http://www.osby.se/
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 Vistelsetid på förskolor

 Antal folkbokförda och placerade barn på förskolor och pedagogisk omsorg per 
åldersgrupp

Beslutsunderlag

Placering förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem: april 2021

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsförvaltningen

Administratör Christina Svensson

Eva Andersson Christel Torstensson 
Förvaltningschef Områdeschef förskola 



 

 

Placering förskola, pedagogisk 
omsorg och fritidshem april 2021 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Förskola 

Antal inskrivna och antal placerade barn 

Tabellen visar inskrivna barn, placerade barn samt fördelningen mellan flickor och pojkar. 
Inskrivna barn är de barn som blivit placerade och börjat på förskolan. Placerade barn är 
inskrivna barn samt barn som fått en placering på förskolan men ännu inte börjat. 

Förskola 
Antal 
inskrivna 
barn 

Antal 
placerade 
barn 

varav pojkar varav flickor andel pojkar andel flickor 

Gamlebygården 36 36 14 22 0,39 0,61 

Hasselgården 71 73 39 32 0,53 0,44 

Klockarskogsgården 70 72 34 36 0,47 0,5 

Rönnegården 178 180 90 88 1 1 

Uteförskola 13 13 10 3 0,77 0,23 

Förskola med 
uteprofil 

4 4 2 2 0,5 0,15 

Prästgården 49 49 20 29 0,41 0,59 

Delsumma Osby 
tätort 

421 427 209 212 0,49 0,50 

       

Skogsgården 134 136 68 66 0,5 0,49 

Trulsagården 71 71 38 33 0,54 0,46 

Toftagården 20 20 10 10 0,5 0,5 

       

Total 646 654 325 321 0,50 0,49 

Barngruppernas storlek 

Tabellen visar antal placerade barn per avdelning och genomsnittligt antal inskrivna barn per 
förskola för samtliga förskolor i Osby kommun. Småbarnsavdelningar är markerade med *. 

Förskola Avdelning 
Antal placerade 

barn 
Genomsnitt per 

avdelning 

Antal 15 
timmarsbarn per 

enhet 

Gamlebygården Lilla 10 12 8 

 Mellan 12   

 Stora 14   

Hasselgården Filuren 21 17,8 10 

 Killevippen 20   

 Kringlan* 15   

 Krumeluren* 15   

Klockareskogsgården Grottan* 13 17,5 13 

 Kojan 16   

 Loftet 23   

 Lyan 18   

Rönnegården Backsippan 21 17,8 43 

 Blåklockan 15   

 Gullvivan 15   
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Förskola Avdelning 
Antal placerade 

barn 
Genomsnitt per 

avdelning 

Antal 15 
timmarsbarn per 

enhet 

 Lupinen 15   

 Prästkragen 20   

 Smörblomman 20   

 Tussilagon 21   

 Vallmon 19   

 Vildrosen 16   

 Violen 16   

Uteförskolan Småforskarna 13 13 3 

Förskola med 
uteprofil 

Uteprofil 4 4 1 

Skogsgården Bäcken 17 16,8 34 

 Bäret 14   

 Gläntan 18   

 Kotten 14   

 Kvisten 20   

 Lövet 15   

 Stubben 21   

 Tuvan 15   

Trulsagården Diamanterna 20 17,8 11 

 Knattarna 20   

 Krabbeluren 16   

 Skorpan 15   

Toftagården Grodorna 6 6,7 4 

 Myrorna 8   

 Vargarna 6   

Prästgården Prästgården 49 49 8 

Total  646  135 

Genomsnitt   16,6  

Genomsnitt 
kommunala 
förskolor 

  16,2  

Antal barn per förskola och månad 

Tabell 1: Antal barn per enhet 
Tabell 2: Antal avdelningar per förskola 

Förskola Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul 
Au
g 

Sep Okt 
No
v 

Dec 

Ge
no
m- 
snit
t 

Gamlebygården 36 36 36 36         36 

Hasselgården 72 69 70 71         71 

Klockarskogsgården 71 72 72 70         71 

Rönnegården 154 165 170 178         167 

Uteförskolan 12 12 13 13         13 
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Förskola Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul 
Au
g 

Sep Okt 
No
v 

Dec 

Ge
no
m- 
snit
t 

Förskola med uteprofil   2 4          

Prästgården 48 48 48 49         48 

Delsumma Osby 
tätort 

393 402 411 421         407 

Skogsgården 128 130 133 134         131 

Trulsagården 65 66 68 71         68 

Toftagården 20 20 20 20         20 

Total 606 618 632 646         626 

 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul 
Au
g 

Sep Okt 
No
v 

Dec 

Gamlebygården 2 2 2 2         

Hasselgården 4 4 4 4         

Klockarskogsgården 4 4 4 4         

Rönnegården 10 10 10 10         

Uteförskolan 1 1 1 1         

Förskola med uteprofil 1 1 1 1         

Prästgården             

Skogsgården 8 8 8 8         

Trulsagården 4 4 4 4         

Toftagården 1 1 1 1         

Åldersfördelning 

Tabellen visar hur åldersfördelningen ser på förskolorna. I åldersgruppen 1-åringar räknas de 
barn som inte har fyllt 2 år. 2-3 åringar är barn födda 2017, 2018 och 2019 som har fyllt två år. 
4-5 åringar är barn födda 2016 och tidigare. 

Förskola Antal 1-åringar 
Antal 2-3-
åringar 

Antal 4-5-
åringar 

Total Andel 1-åringar 

Gamlebygården 5 17 14 36 0,14 

Hasselgården 13 31 27 71 0,18 

Klockarskogsgården 9 33 28 70 0,13 

Rönnegården 36 74 68 178 0,20 

Uteförskola  3 10 13 0 

Förskola med 
uteprofil 

3 1  4 0,75 

Prästgården 5 21 23 49 0,10 

Delsumma Osby 
tätort 

71 180 170 421 0,17 

      

Skogsgården 20 62 52 134 0,15 

Trulsagården 11 30 30 71 0,15 

Toftagården 1 10 9 20 0,05 
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Förskola Antal 1-åringar 
Antal 2-3-
åringar 

Antal 4-5-
åringar 

Total Andel 1-åringar 

Total 103 282 261 646 0,16 

Kö till förskola 

Tabellen visar kö till förskola och önskad placeringsmånad. 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total 

Osby        35 14 1   50 

Lönsboda        13 1  1  15 

Killeberg        5  2   7 

Visseltofta        2 1    3 

Total        55 16 3 1  75 

Barn i behov av särskilt stöd 

Tabellen visar antal barn i behov av särskilt stöd per förskola som har tilldelats personalresurs. 

Förskola Resurs 

Gamlebygården  

Hasselgården 1 

Klockarskogsgården 3 

Rönnegården 2 

Uteförskola  

Förskola med uteprofil  

Skogsgården  

Trulsagården 2 

Toftagården  

  

Total 8 

Genomsnittlig vistelsetid 

Den genomsnittliga vistelsetiden per per barn och vecka beräknas utifrån de scheman föräldrar 
rapporterar in. 

Förskola Genomsnittstid per vecka och barn 

Gamlebygården 30,8 

Hasselgården 32,9 

Klockarskogsgården 34,1 

Uteförskola 32,8 

Rönnegården 31,9 

Prästgården 31 

Delsumma Osby tätort 32,3 

  

Skogsgården 27,6 

Trulsagården 32,6 
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Förskola Genomsnittstid per vecka och barn 

Toftagården 32,3 

  

Total 31,2 

Pedagogisk omsorg 

Tabellen visar antalet inskrivna respektive placerade barn i pedagogisk omsorg i Osby, 
Lönsboda och Killeberg samt fördelningen mellan flickor och pojkar. 

Antal inskrivna och placerade barn 

Pedagogisk 
omsorg 

Antal 
inskrivna 
barn 

Antal 
placerade 
barn 

varav pojkar varav flickor andel pojkar andel flickor 

Å L 6 6 4 2 0,67 0,33 

M A 7 7 6 1 0,86 0,14 

T N 6 6 2 4 0,33 0,67 

C J 7 7 3 4 0,43 0,57 

Delsumma 
Lönsboda 

26 26 15 11 0,58 0,42 

       

Total 26 26 15 11 0,58 0,42 

Kö till pedagogisk omsorg 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total 

Osby              

Lönsboda        1     1 

Killeberg              

Total        1     1 

Folkbokförda barn i förhållande till placerade barn i åldern 1-5 år 

Tabellerna visar antalet folkbokförda barn per födelseår och antalet placerade barn per 
födelseår. I placerade barn ingår även barn som är folkbokförda i Osby kommun men som går i 
förskola eller pedagogisk omsorg i annan kommun. 

Barn från annan kommun som är placerade i förskola eller pedagogisk omsorg i Osby kommun 
är inte inkluderade. 

  

Osby 

Födelseår 
Antal folkbokförda 
barn 

Antal placerade 
barn 

Andel placerade 
barn 

Antal ej placerade 
barn 

2015 82 80 0,98 2 

2016 88 84 0,95 4 
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Födelseår 
Antal folkbokförda 
barn 

Antal placerade 
barn 

Andel placerade 
barn 

Antal ej placerade 
barn 

2017 92 87 0,95 5 

2018 75 69 0,92 6 

2019 95 81 0,85 14 

2020 79 8 0,10 71 

2021 20  0 20 

Total 531 409 0,77 122 

Lönsboda 

Födelseår 
Antal folkbokförda 
barn 

Antal placerade 
barn 

Andel placerade 
barn 

Antal ej placerade 
barn 

2015 29 28 0,97 1 

2016 25 25 1 0 

2017 31 29 0,94 2 

2018 33 29 0,88 4 

2019 43 36 0,84 7 

2020 21  0 21 

2021 4  0 4 

Total 186 147 0,79 39 

Killeberg 

Födelseår 
Antal folkbokförda 
barn 

Antal placerade 
barn 

Andel placerade 
barn 

Antal ej placerade 
barn 

2015 19 18 0,95 1 

2016 18 18 1 0 

2017 20 19 0,95 1 

2018 15 15 1 0 

2019 19 13 0,68 6 

2020 12 6 0,5 6 

2021 5  0 5 

Total 108 89 0,82 19 

Visseltofta 

Födelseår 
Antal folkbokförda 
barn 

Antal placerade 
barn 

Andel placerade 
barn 

Antal ej placerade 
barn 

2015 6 5 0,83 1 

2016 3 3 1 0 

2017 4 3 0,75 1 

2018 5 4 0,8 1 

2019 5 4 0,8 1 

2020 6  0 6 

2021     
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Födelseår 
Antal folkbokförda 
barn 

Antal placerade 
barn 

Andel placerade 
barn 

Antal ej placerade 
barn 

Total 29 19 0,66 10 

Fritidshem 

Placerade elever fritidshem 

Fritidshem 
Antal 
placerade 
elever 

varav pojkar varav flickor andel pojkar andel flickor 

Hasslarödsskolan 91 42 49 0,46 0,54 

Klockarskogsskolan 103 60 43 0,46 0,42 

Parkskolan 89 52 37 0,58 0,42 

Örkenedskolan 83 40 43 0,48 0,52 

Killebergsskolan 43 22 21 0,51 0,49 

Prästgårdens 
fritidshem 

39 17 22 0,44 0,56 

Total 448 233 215 0,52 0,48 

Antal elever per månad 

Fritidshem Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul 
Au
g 

Sep Okt 
No
v 

Dec 

Ge
no
m- 
snit
t 

Hasslarödsskolan 92 92 92 91         91,
75 

Klockarsskogsskolan 104 104 103 103         103
,5 

Parkskolan 94 91 91 89         91,
25 

Prästgårdens 
fritidshem 

37 39 41 39         39 

Delsumma Osby 
tätort 

327 326 327 322         325
,5 

Killebergsskolan 48 47 46 43         46 

Örkenedskolan 87 83 82 83         83,
75 

Total 462 456 455 448         455
,25 

Elevgruppernas storlek 

Fritidshem Avdelning Åldersgrupp Antal placerade barn 

Hasslarödsskolan Pjoddan Förskoleklass och årskurs 
1 

23 

 Holken Förskoleklass och årskurs 
1 

27 

 Tättingen Årskurs 2 21 

 Nästet Årskurs 3 och äldre 20 
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Fritidshem Avdelning Åldersgrupp Antal placerade barn 

Klockarskogsskolan Blåbäret Årskurs 1 och 2 48 

 Skogsgläntan Årskurs 1 och 2 55 

Parkskolan Kastanjen Förskoleklass 47 

 Björken Årskurs 1 och 2 42 

Örkenedskolan Ankargården Förskoleklass 25 

 Ankeborg Årskurs 1 och 2 42 

 Gubbröra Årskurs 3 och äldre 16 

Killebergsskolan Stocken Årskurs 2-6 20 

 Kvistarna Förskoleklass och årskurs 
1 

23 

Prästgårdens fritidshem Prästgårdens fritidshem  39 

Total   448 

Genomsnitt   31,5 

Placeringar i fristående verksamhet och annan kommun 

Huvudman Antal barn förskola 
Antal barn pedagogisk 
omsorg 

Antal elever fritidshem 

Östra Göinge kommun    

Älmhults kommun 11  20 

Hässleholms kommun 1   

Lunds kommun    

Olofströms kommun    

    

Virestads friskola    

Prästgårdens förskola 49  39 

Malin Trulsson  5 1 

    

    

Total 61 5 60 

Barn och elever från annan kommun 

Hemkommun Antal barn förskola 
Antal barn pedagogisk 
omsorg 

Antal elever fritidshem 

Älmhult    

Östra Göinge 7  5 

Hässleholm 2   

Olofström 1  1 

Ljungby 1   

Malmö Stad 2   

Klippan 1   

Total 14  6 
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Barn och utbildning 
Stefan Ekvall 
0709888612 
stefan.ekvall@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress Barn och 
utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Slutlig Gymnasieorganisation 21/22
Dnr BUN/2021:99 617  

Barn och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå Barn- och utbildningsnämnden

 

 Att slutligt programutbud med antal platser för gymnasiet i Osby kommun för 
läsåret 2021-2022 beslutas

.

.

Barnkonsekvensanalys

Ja, det berör barn direkt

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om det utbud av program och inriktningar 
till gymnasiet som Osby kommun ska erbjuda. Detta beslut ska bygga på en tänkt 
organisation som kan matcha sökunderlaget till Osby kommuns gymnasium. Beslutet ska 
ta hänsyn till pedagogiska, ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar.

.

Beslutsunderlag

Förslag på programutbud för gymnasieskolorna i Osby kommun.

Barnkonsekvensanalys.

http://www.osby.se/
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Ärende

Varje år har nämnden att besluta om den gymnasieorganisation som ska finnas i Osby 
kommun gällande programutbud och inriktningar. Underlag för beslut kring 
gymnasieorganisationen påvisar elevantal, en tänkt organisation med hänsyn tagen till 
pedagogiska, ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar.

 

Beslutet skickas till 

Områdeschef gymnasium och vuxenutbildning

Verksamhetscontroller Barn och utbildning

Verksamhetsutvecklare

Förvaltningschef

Eva Andersson Stefan Ekvall 
Förvaltningschef Områdeschef gymnasie/vuxenutbildning 



Förslag utbud av program och inriktningar på Gymnasieskolan Ekbackeskolan läsår 2021/2022

Nuläge antal elever 
UTBUD 2021/2022

Program / Inriktningar Årskurs 1

Barn- o fritidsprogrammet X 15

Pedagogiskt arbete X
Socialt arbete X

Ekonomiprogrammet X 20
Ekonomi
Juridik

Naturvetenskapsprogrammet X 6
Naturvetenskap X

Samhällsvetenskapsprogrammet X 26
Beteendevetenskap X
Samhällsvetenskap X

Teknikprogrammet X 15
Teknikvetenskap X
Informations- och medieteknik X

Handels- o administrationsprogrammet X 12
Handel och service X

Hotell- och turismprogrammet X 8
Hotell och konferens

Industritekniska programmet X 10
Svetsteknik

Vård- och omsorgsprogrammet X 11

123

Uförslag utbud av program och inriktningar på Yrkesskolan läsår 2021-2022
Nuläge antal elever 

UTBUD 2021-2022
Program / Inriktningar Årskurs 1 *
Gymnasiesärskolan
Fordonsvård och Godshantering X 1
Vård och Omsorg X 2
Handel, Administration och Varuhantering X 2



Fastighet, Byggnation och Anläggning X 1

Introduktionsprogrammet IMA
Vård och Omsorg X
Handel och Handelsprogrammet X 4

Barn- och Fritidsprogrammet
Park, Fastighet och Anläggning X 3
Fordonsprogrammet X 4
Inriktning personbil X
Inriktning Karosseri och lackering X
Reservdelsman X

17

Skog mark och djur (Program utgått) 1 elev kvar i utbildning, slutar juni 2021

Elever totalt



Antal
Årskurs 2 Årskurs 3 platser Sökt 15/5 Obehöriga Sökt 15/2

12 6 15 20 4 11

10 5
2 1

44 39 30 16 3 15
31 25
13 14

5 12 15 11 2 11

27 23 20 26 0 19
21 19

6 4

0 4 15 11 2 13
2
2

14 14 15 10 5 10

4 5 15 2 1 3

7 7 15 3 0 3

4 14 15 13 6 12

117 124 155 112 24 97

antal
Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4 platser sökt 15/5

1 5 totalt per läsår 3
1 2 1
1 2



1
1 2 8

7
4 5 totalt per läsår

14 6 1

1

39st
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Datum
2021-05-22      

Barnkonsekvensanalys
Preliminär Gymnasieorganisation 21/22
Dnr BUN/2021:99 617

Vilka barn berör ärendet och hur?
Det berör alla de barn/elever som söker till gymnasium i Osby kommun 
inför läsåret 21/22

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, barns eget perspektiv har beaktats fast ingen metod utan mer på 
erfarenhet och framtagna scenario.

Vilket beslut vore bäst för barnet?
Att nämnden beslutar det föreslagna programutbudet.

Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och 
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i 
beslutet, hur kan barn kompenseras?
Det gäller att få en dynamisk klassrumssituation med lagom stora grupper. 
Blir det för få elever i en klass eller ämnesgrupp får inte eleverna rätt 
förutsättningar för att ta till sig utbildningen. Här behöver man göra 
avvägningar och se till helheten så att barnets/elevens bästa är i centrum.

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING

Finns stöd för beslutet i forskning och beprövad erfarenhet? 
Bygger på beprövad erfarenhet i form av tidigare erfarenheter av 
antagningar.



Osby kommun
Datum
2019-10-02
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Nej, motivera





TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-12 
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Barn och utbildning 
Stefan Ekvall 
0709888612 
stefan.ekvall@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress Barn och 
utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Utbildningsplan för IM- Introduktionsprogrammet
Dnr BUN/2021:197 617  

Barn och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå förslag Barn- och utbildningsnämnden 

Att utbildningsplanen för Introduktionsprogrammen i Osby kommun beslutas gälla

Barnkonsekvensanalys

Berör barn. 

Sammanfattning av ärendet

Introduktionsprogrammen IM, ska enligt skollagen, ha en plan för utbildningen som ska 
fastställas av huvudmannen. Planen ska kompletteras med en individuell studieplan för 
varje elev. Rektor ansvarar för att såväl programplan som de individuella studieplanerna 
finns.

.

 

Beslutsunderlag

Utbildningsplan för Introduktionsprogrammen i Osby kommun.

Barnkonsekvensanalys.

http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till 

Eva Andersson, Förvaltningschef

Stefan Ekvall, Områdeschef

Anna Nordqvist, Rektor

Mikael Wittbom, T.f. Rektor

Eva Andersson Stefan Ekvall 
Förvaltningschef Områdeschef gymnasie/vuxenutbildning 
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Datum
2021-05-12      

Barnkonsekvensanalys
Utbildningsplan för IM- Introduktionsprogrammet
Dnr BUN/2021:197 617

Vilka barn berör ärendet och hur?
Berör barn som är inskrivna eller kommer bli inskrivna på IM - 
Introduktionsprogrammen

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, genom att beakta barns rättigheter till utbildning på IM – 
Introduktionsprogrammen i form av att utbildningarna har sin grund i en 
tydlig individualisering, med studierna flexibelt organiserade utifrån elevens 
kunskapsutveckling och andra förutsättningar, så att elevens mål för 
utbildningen ska nås. När den enskilde elevens mål har uppnåtts ska 
organisationen vara sådan att eleven snarast möjligt ska kunna övergå till 
annan utbildning, t.ex. annat introduktionsprogram, nationellt program, 
annan utbildning eller till arbetsmarknaden.

Årlig uppföljning och revidering

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.
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Vilket beslut vore bäst för barnet?
Att nämnden tar förvaltningens förslag.

Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och 
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i 
beslutet, hur kan barn kompenseras?
Finns inga.

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING

Finns stöd för beslutet i forskning och beprövad erfarenhet? 
Ja, det är Skolverket som sätter upp mål och kravbild på vad huvudman har 
att följa.

Nej, motivera



Osby kommun
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                                                                      Ekbackeskolan
                                                 

BUN/2021:197

          

                       
Utbildningsplan för Introduktionsprogrammen
Osby kommuns gymnasieskola - Ekbackeskolan

                                           

Upprättad
2021-05-07

     Anna Nordqvist                        Carina Sundin Gamhov
      Rektor, Ekbackeskolan                       Programansvarig, Introduktionsprogrammen 
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Plan för introduktionsprogrammen i Osby kommuns gymnasieskola – Ekbackeskolan

Introduktionsprogrammen IM, ska enligt skollagen, ha en plan för utbildningen som ska fastställas 
av huvudmannen. Planen ska kompletteras med en individuell studieplan för varje elev. Rektor 
ansvarar för att såväl programplan som de individuella studieplanerna finns upprättade.

Planen för utbildning ska enligt skollagen innehålla:
 Utbildningens syfte
 Längd
 Huvudsakliga innehåll
 Skillnaden mellan olika program på Introduktionsprogrammet
 Samverkan mellan grundskola och gymnasieskola
 Vägen från Introduktionsprogrammet till vidare studier eller yrkeslivet

De fyra introduktionsprogrammen är programinriktat val, språkintroduktion, yrkesintroduktion och 
individuellt alternativ. Utbildningarna har sin grund i en tydlig individualisering, med studierna 
flexibelt organiserade utifrån elevens kunskapsutveckling och andra förutsättningar, så att elevens 
mål för utbildningen ska nås. När den enskilde elevens mål har uppnåtts ska organisationen vara 
sådan att eleven snarast möjligt ska kunna övergå till annan utbildning, t.ex. annat 
introduktionsprogram, nationellt program, annan utbildning eller till arbetsmarknaden.

Antagning

Gymnasieantagningen handlägger antagningen till de introduktionsprogram som ingår i 
samverkansavtalet för Skangy.se. Antagning på program sker för programinriktat val, samt 
yrkesintroduktion. I enlighet med skollagen ska antagning till dessa program göras med 
betygspoäng och fri kvot. Antagningen sker kontinuerligt under läsåret.

Individuell studieplan

En individuell studieplan ska upprättas för samtliga elever. Den ska vara anpassad efter varje 
enskild ungdoms behov, önskemål och förutsättningar. Planen ska utgå från ett helhetstänkande och 
samverkan med andra berörda instanser, exempelvis socialtjänsten ska i förekommande fall 
eftersträvas vid upprättande av planen. Planen utformas tillsammans med elev, och vid 
förekommande fall målsman, vid inskrivningstillfället och revideras kontinuerligt i samråd med 
dessa.

Innehåll:
 vilket Introduktionsprogram som avses
 grundskoleämnen
 gymnasiekurser och ämnen/del av 
 avklarade kurser med betyg
 arbetsplatsförlagt lärande (APL)/praktik
 insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling
 eventuellt åtgärdsprogram
 beräknad utbildningslängd
 datum för uppföljning och revidering (minst en gång per halvår)
 godkännande av rektor, elev och i förekommande fall målsman
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Kartläggning 

En inledande bedömning görs genom kartläggning av ämnet svenska som andra språk, för elever 
med annat modersmål än svenska, som skrivs in på ett Introduktionsprogram. För elever som skrivs 
in på Introduktionsprogrammet Språkintroduktion genomförs kartläggning skyndsamt, Skolverkets 
material för grundskolan steg 1 används. Elever inom programmet Språkintroduktion som har 
matematik kartläggs med Skolverkets kartläggningsmaterial steg 3 i matematik. Övriga elever som 
studerar matematik på grundskolenivå kartläggs inom ramen för undervisningen genom tester och 
diagnosmaterial kopplat till varje arbetsområde i befintliga läromedel. Samtliga elever som studerar 
SO-och NO-ämnen inom nivå 03 och 06, kartläggs inom ramen för undervisningen med 
kartläggningsmaterialet ”Tummen upp”, Liber förlag. Ämneskartläggning för övriga ämnen sker 
inom ramen för undervisningen.

Kartläggning av elever på samtliga Introduktionsprogram inom området yrkesliv gällande intresse 
och erfarenheter av arbete och yrkesutbildning, som ett stöd i studie- och yrkesvägledningen för 
eleverna.

Samverkan

Ekbackeskolan samverkar med grundskolan för att möjliggöra en enkel övergång från grundskolan 
till introduktionsprogrammet. Samverkan består i schemalagda överlämningar, möjligheter för 
elever att skugga på programmen, programbesök och ett strukturerat samarbete mellan studie- och 
yrkesvägledare på Introduktionsprogrammen och grundskolan.

När den enskilde elevens mål på introduktionsprogrammet har uppnåtts ska organisationen vara 
sådan att eleven snarast möjligt ska kunna övergå till annan utbildning, exempelvis annat 
introduktionsprogram, nationellt program, annan utbildning eller till arbetsmarknaden. Studie- och 
yrkesvägledare på introduktionsprogrammet samverkar med studie- och yrkesvägledare på 
gymnasiet och på den kommunala vuxenutbildningen. Studierna på introduktionsprogrammet 
möjliggör även för att studera delar av nationella gymnasieprogram, samt även skuggning på 
programmen. 

Studier

Utbildningen på introduktionsprogrammen ska motsvara heltidsstudier på minst 23 timmar i veckan 
(Skollagen 17 kap §6.) som motsvarar undervisningen på gymnasieskolans yrkesprogram. 
Utbildningen kan göras mindre omfattande i överenskommelse med eleven och vårdnadshavare för 
omyndig elev, om huvudmannen anser att det är förenligt med utbildningens syfte. Utbildningarna 
bedrivs som skolförlagd eller arbetsplatsförlagd utbildning och består av grundskolekurser, hela 
eller delar av kurser från nationella program, praktik/arbetsplatsförlagt lärande utifrån elevens 
behov och intressen, samt insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling. Vid behov 
ska pedagogisk utredning och test genomföras och remiss till annan instans för vidare utredning 
med annan inriktning utfärdas. 

Rätt att välja

Introduktionsprogram är en rättighet för de ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt 
program. Alternativt kan en ungdom som inte är behörig till gymnasieskolan välja att gå kvar upp 
till två år i grundskolan, då denna rätt är reglerad i skollagen. En elev som har påbörjat ett 
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introduktionsprogram har rätt att fullfölja utbildningen enligt den fastställda planen för utbildningen 
eller enligt en ändrad plan, om eleven, och vid förekommande fall målsman, har medgett att planen 
ändrades. 
Gymnasieintyg

Målsättningen för introduktionsprogrammen är att de ska leda vidare till ett nationellt program där 
eleven har möjlighet att uppnå examensbevis, annan utbildning eller till arbete. Efter genomförd 
utbildning utfärdas ett gymnasieintyg. Av intyget ska det framgå:
 vilken studieväg som gymnasieintyget avser
 vilka betyg i grundskolans ämnen som beviset avser
 vilka gymnasiala kurser som beviset avser, hur många gymnasiepoäng som varje kurs
omfattat och vilket betyg eleven fått på varje kurs eller om betyg inte har kunnat
sättas
 vilka delar av gymnasiala kurser, centrala delar, som beviset avser
 yrkeskunskaper dokumenteras inom Yrkesintroduktion gällande de programgemensamma kurser 
som beviset avser
 övriga insatser som varit gynnsamma för elevens kunskapsutveckling

Skriftlig bedömning

En elev som läst grundskoleämnen utan att få godkänt betyg ska få en skriftlig bedömning av sin 
kunskapsutveckling i varje sådant ämne. Detsamma gäller om eleven läst kurser i gymnasieämnen 
utan att få godkänt betyg.

Fristående gymnasieskolor/andra skolformer

För introduktionsprogram som inte ingår i samverkansavtalet med IKE (interkommunal ersättning) 
ska utbildningssamordnaren teckna ett särskilt avtal med fristående gymnasieskolor eller andra 
skolformer, om ersättning i samband med att eleven påbörjar utbildningen. Avtalet bygger på de 
förutsättningar som tas upp i denna plan och till avtalet ska biläggas elevens individuella studieplan. 
Utbildningssamordnaren följer upp studieresultat, den individuella studieplanen och elevens närvaro 
terminsvis.

Behöriga elever

Elever som är behöriga till ett nationellt program kan om synnerliga skäl föreligger få gå ett 
introduktionsprogram. För en elev som följer ett nationellt program ska samtliga relevanta 
stödåtgärder enligt 9 kap. gymnasieförordningen ha övervägts innan huvudmannen får pröva om det 
finns synnerliga skäl.

Uppföljningsansvar

Ungdomar som inte går på eller söker till en gymnasieutbildning hänvisas till kommunens 
uppföljningsansvar dvs kommunala aktivitetsansvaret (KAA) enligt vilket hemkommunen löpande 
skall hålla sig informerad om sysselsättningen för de ungdomar under 20 år som fullgjort sin 
skolplikt, men som inte avslutat gymnasieskolan i syfte att erbjuda lämpliga individuella åtgärder.  

KAA ska samla information, kontakta ungdomar, genomföra uppsökande verksamhet, kartlägga, 
registrera och erbjuda lämpliga individuella insatser löpande under året. 
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Ansvaret för kommunens aktivitetsansvar upphör om ungdomen: har fyllt 20 år, har fullföljt 
utbildning på ett nationellt program, har fullföljt motsvarande utbildning inom ex. Komvux, 
Särskildutbildning för vuxna, Folkhögskola, IB, Internationell skola eller Individuellt program.

KAA-samordnaren finns i kommunhuset på Västra storgatan 35.

Programinriktat val – IMR (IMV)
Skollagen/Gymnasieförordningen säger att:

- Utbildningen får anordnas.
- Till programinriktat val finns behörighetskrav som innebär att eleven antingen ska ha betyg i 
svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik samt ytterligare fyra ämnen, eller betyg 
i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt ytterligare tre ämnen.
- Utbildningen ska innehålla de grundskoleämnen eleven saknar betyg i för att bli behörig till ett 
nationellt program, kurser från nationellt högskoleförberedande program eller kurser från ett 
nationellt yrkesprogram och arbetsplatsförlagt lärande.

Syfte

IMR ska leda till antagning på ett nationellt program som utbildningen är inriktad mot. Det 
nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett 
högskoleförberedande program.

Längd

Anpassas utifrån elevens önskemål, förutsättningar och behov. 

Huvudsakligt innehåll

Eleven studerar i största möjliga utsträckning integrerat med elever på aktuellt program. IMR kan 
också organiseras som ett förberedande år. Eleven ska ges möjlighet att läsa in det eller de 
grundskoleämnen som saknas för behörighet, samt i övrigt följa gymnasiekurser och APL.
IMR på Ekbackeskolan anordnas i samarbete med programmen; Barn- och fritidsprogrammet, 
Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Industritekniska 
programmet, Vård- och omsorgsprogrammet, Samhällsvetenskapliga programmet och 
Ekonomiprogrammet.

Språkintroduktion - IMS
Skollagen/Gymnasieförordningen säger att:

- Utbildningen ska erbjudas. 
- Inför mottagandet av en elev till språkintroduktionen ska huvudmannen i god tid göra en 
bedömning av elevens språkkunskaper. Huvudmannen ska fortlöpande bedöma elevens 
kunskapsutveckling i övriga ämnen för att eleven så snart som möjligt ska komma vidare i sin 
utbildning.
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- Språkintroduktion syftar till att ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en 
utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket vilket möjliggör för dem att gå vidare i 
gymnasieskolan eller annan utbildning.
- Utbildningen ska innehålla undervisning i grundskoleämnena svenska eller svenska som 
andraspråk. I övrigt ska utbildningen innehålla de ämnen och kurser som eleven behöver för sin 
fortsatta utbildning. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven inte har betyg i och 
kurser i gymnasieämnen. Språkintroduktionen får kombineras med svenskundervisning för 
invandrare. Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling får ingå i 
utbildningen.

Syfte

Utbildningen ska ge elever som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det 
svenska språket, vilket ger förutsättningar att gå vidare till andra introduktionsprogram, nationellt 
gymnasieprogram inom gymnasieskolan, folkhögskola eller annan utbildning. Med nyligen anländ 
avses som huvudregel högst fyra år. Rektor beslutar om avvikelse, främst utifrån en bedömning av 
elevens språkliga nivå.

Längd

Anpassas utifrån elevens önskemål, förutsättningar och behov. 

Huvudsakligt innehåll

Eleverna ska ges information om och vägledning i det svenska samhället och mot fortsatt utbildning 
och arbetsmarknad. Ungdomarna ska ges möjlighet att bli aktiva medborgare i samhället. Vid 
språkintroduktion för nybörjare läser eleven ämnesintegrerat enligt kursplanen för svenska som 
andraspråk. Introduktionsdelen har huvudinriktning på svenska språket samt validering av 
kunskaper och betyg. Vid fortsatta studier på språkintroduktion ska grundskoleämnet svenska och 
svenska som andraspråk alltid erbjudas, liksom de grundskoleämnen och gymnasiekurser som leder 
mot den enskilde elevens mål med utbildningen efter avslutad språkintroduktion. Praktik kan 
erbjudas eleverna som ett stöd i språkinlärningen, liksom andra insatser som är gynnsamma för 
lärandet i form av motivationshöjande insatser. 

Yrkesintroduktion - IMY 
Skollagen/Gymnasieförordningen säger att:

- Utbildningen ska erbjudas. Den står inte öppen för de ungdomar som ska erbjudas 
språkintroduktion. Utbildningstidens längd kan variera.
- Yrkesintroduktion syftar till att eleverna får en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem 
att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. 
- Utbildningen ska i huvudsak innehålla yrkesinriktad utbildning. Den får innehålla hela eller delar 
av kurser som ingår i gymnasieskolans nationella yrkesprogram eller annan yrkesinriktad 
utbildning.
- Utbildningen ska innehålla arbetsplatsförlagt lärande eller praktik. Hela utbildningen får dock 
skolförläggas om huvudmannen bedömer att det bäst gynnar eleven. Utbildningen får också 
innehålla grundskoleämnen som eleven saknar betyg i. Även andra insatser som är gynnsamma för 
elevens kunskapsutveckling får ingå i utbildningen.
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Syfte

Yrkesintroduktion ska erbjuda en yrkesinriktad utbildning som underlättar för eleven att etablera sig 
på arbetsmarknaden eller som leder till studier på IMR eller ett yrkesprogram. Syftet kan också vara 
att eleven fullgör hela gymnasietiden inom ramen för en yrkesintroduktion. Utbildningen är inte 
avsedd för elever på språkintroduktion.

Längd

Anpassas utifrån elevens önskemål, förutsättningar och behov och kan pågå hela gymnasietiden.

Huvudsakligt innehåll

Yrkesutbildning i anslutning till ett nationellt programområde. Anordnas på Ekbackeskolan i 
samarbete med yrkesprogrammen; Barn- och fritidsprogrammet, Handels- och 
administrationsprogrammet, Hotell- och 
turismprogrammet, Industritekniska programmet och Vård- och omsorgsprogrammet. Den 
yrkesinriktade utbildningen innehåller hela eller delar av kurser i karaktärsämnen och 
gymnasiegemensamma ämnen i kombination med studier i grundskoleämnen, APL/praktik 
tillsammans med stödjande och motiverande insatser. Utbildningen anpassas utifrån den enskilde 
elevens behov, möjlig-
heter och önskemål. Innehållet kan utgå från det lokala eller regionala arbetslivets behov och 
efterfrågan. Även helt skolförlagd utbildning kan förekomma i anslutning till yrkesprogrammen, 
men också som en introduktion för de elever som behöver tid och stöd för att nå arbetsmarknaden, 
liksom andra insatser som är gynnsamma för lärandet och då i form av motivationshöjande insatser.

Individuellt alternativ - IMA
Skollagen/Gymnasieförordningen säger att:

- Utbildningen ska erbjudas. Den står inte öppen för de ungdomar som ska erbjudas 
språkintroduktion. Utbildningstidens längd kan variera.
- Individuellt alternativ syftar till att eleverna ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt 
utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen ska utformas utifrån elevens behov och 
förutsättningar. Den får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar betyg i och hela eller delar 
av gymnasieskolans kurser. Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling 
får ingå i utbildningen.

Syfte

Individuellt alternativ ska förbereda eleven för yrkesintroduktion, programinriktat val, nationellt 
program, annan utbildning eller arbetsmarknaden.

Längd

Anpassas utifrån elevens önskemål, förutsättningar och behov.
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Huvudsakligt innehåll

Utbildningen anpassas utifrån den enskilde elevens behov, möjligheter och önskemål. 
Eleven ska ges möjlighet att studera grundskoleämnen, som eleven saknar betyg i, samt 
hela eller delar av kurser i gymnasiegemensamma ämnen och karaktärsämnen från 
nationella program. APL/praktik ska erbjudas i förekommande fall, liksom insatser som 
är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling i form av motivationshöjande insatser, 
för att möta elever med stora kunskapsbrister och svag motivation.
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Skolinspektionen granskar skolors läromedelsstrateg i 
samhällsorienterade ämnena- Parkskolan åk 7-9 Dnr 2020:1237
Dnr BUN/2020:249 611  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå Barn- och utbildningsnämnden 

 Att ställa sig bakom barn- och utbildningsförvaltningens förslag på svar efter 
tematisk kvalitetsgranskning av skolors läromedelsstrategi i samhällsorienterande 
ämnen på Parkskolan åk 7-9 i Osby kommun och anta det som sitt eget.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör barn indirekt. Barnkonsekvensanalys görs ej, då ärendet hanterar ett svar 
till Skolinspektionen utifrån en tematisk kvalitetsgranskning. 

Sammanfattning av ärendet

Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800) genomfört en 
tematisk kvalitetsgranskning av skolors läromedelsstrategi på Parkskolan. Syftet är att 
granska i vilken utsträckning det i skolorna finns en välfungerande läromedelsstrategi som 
leds och samordnas av rektor. Granskningen inriktas mot skolornas processer vid 
kvalitetssäkring och val av läromedel i de samhällsorienterande ämnena i årskurs 7-9. 

Finansiering

Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag

Svar på genomförd tematisk kvalitetsgranskning

Beslut från Skolinspektionen

http://www.osby.se/
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fiN 
Skolinspektionen 	 Beslut 

Osby kommun 
	 2021-02-09 

kommun@osby.se 	 Dnr 2020:1237 

Maria Eriksdotter 
maria.eriksdotter@osbv.se  

Beslut 
efter kvalitetsgranskning av skolors läromedels- 

strategi vid Parkskolan i Osby kommun 



Skolinspektionen 

2(16) 

Inledning 
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800) genomfört 
en tematisk kvalitetsgranskning av skolors läromedelsstrategi på Parkskolan. Syftet 
är att granska i vilken utsträckning det i skolorna finns en välfungerande lärome-
delsstrategi som leds och samordnas av rektor. Granskningen inriktas mot skolor-
nas processer vid kvalitetssäkring och val av läromedel i de samhällsorienterande 
ämnena i årskurs 7-9.1  

Läsanvisning 
Bedömningen görs i förhållande till de kvalitetskriterier Skolinspektionen satt upp i 
granskningen, vilket beskrivs under respektive område. Som underlag för bedöm-
ningarna har Skolinspektionens utredare använt sig av framtagna kvalitetskriterier, 
vilka är utformade i enlighet med forskning och beprövad erfarenhet. I bilaga 1 och 
2 återfinns fakta om skolan samt mer information om hur granskningen genom-
förts. Granskningens författningsstöd återfinns i bilaga 3. Inom varje område be-
döms om skolan uppfyller framtagna kvalitetskriterier i hög utsträckning, i flera de-
lar eller i låg utsträckning. Om en skola bedöms uppfylla kvalitetskriterierna i låg ut-
sträckning eller i flera delar anger Skolinspektionen att utvecklingsarbeten behöver 
inledas och visar på vilka punkter. En skriftlig redovisning av åtgärder begärs också 
av skolan. Om en skola bedöms uppfylla kriterierna i hög utsträckning begär inte 
Skolinspektionen motsvarande redovisning men kan lämna framåtsyftande kom-
mentarer. 

Beslut: 

Skolinspektionen bedömer att framtagna kvalitetskriterier uppfylls vid 
Parkskolan i följande utsträckning: 

Rektors strategi för kvalitetssäkring och val av läromedel i de 
samhällsorienterande ämnena 

Rektorn har i flera delar en strategi för kvalitetssäkring och val av läromedel i de 
samhällsorienterande ämnena i årskurs 7-9. 

Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande: 

Skolinspektionen har för den här granskningen definierat läromedel som ett strukturerat material som lärare an-
vänder i undervisningssituationen. Det finns analoga respektive digitala läromedel. Många analoga läromedel inne-
fattar digitala komponenter. Digitala läromedel är läromedel som elever tar del av genom olika former av digitala 
verktyg. Granskningen omfattar såväl digitala som analoga (förlagsproducerade) läromedel samt det egenproduce-
rade och delade material som lärare använder för att förmedla undervisningsstoffet (t.ex. stenciler, facklittera-
tur/faktatexter, skönlitteratur, tryckta/elektroniska tidningar, film/bild/ljud, PPT-presentationer). Det kan därmed 
också handla om material som inte är producerat som läromedel men som används som detta i undervisningen. 
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• Rektorn behöver utveckla strategin för kvalitetssäkring och val av 
läromedel så att den på ett tydligare sätt kan vägleda lärarna och ligga till 
grund för uppföljning av detta arbete. 

Lärarnas kvalitetssäkrings- och urvalsarbete för att tillhandahålla läromedel i de 
samhällsorienterande ämnena 

Lärarna har i flera delar ett välfungerande kvalitetssäkrings- och urvalsarbete för 
att tillhandahålla läromedel av god kvalitet i de samhällsorienterande ämnena i 
årskurs 7-9. 

Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande: 

• Rektorn och lärarna behöver i sin kvalitetssäkring och val av läromedel 
utveckla och fördjupa sin kritiska granskning av läromedlens 
överensstämmelse med läroplanens värdegrund och forskning i ämnet. 

Uppföljning 

Huvudmannen ska senast den 2021-09-01 redovisa till Skolinspektionen vilka 
förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena 
och resultat av dessa åtgärder. Som stöd för redovisningen bör bifogad mall 
(bilaga 4) användas. 

Redogörelsen skickas via e-post, till dokument.goteborg@skolinspektionen.se   
eller per post till Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg. Hänvisa till 
Skolinspektionens diarienummer för granskningen (dnr 2020:1237) i de 
handlingar som sänds in samt ange skolans och huvudmannens namn. 

Skolinspektionen är medveten om att många skolor i dagsläget är påverkade 
med anledning av Covid-19. Följden kan vara stor frånvaro av personal eller att 
resurser måste tas i anspråk för nya förhållanden. Vi följer kontinuerligt 
situationen och hur den påverkar skolsystemet i olika delar av landet. Om du 
som huvudman behöver längre uppföljningstid kontakta Skolinspektionen för 
prövning. 
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Skolinspektionens bedömningar 
Nedan redovisas Skolinspektionens bedömningar för respektive område. 

Rektors strategi för kvalitetssäkring och val av lärome-
del i de samhällsorienterande ämnena 
Inom detta område granskar Skolinspektionen med vilken kvalitet rektor 
utformar en strategi för kvalitetssäkring och val av läromedel i de 
samhällsorienterande ämnena på skolan. Det omfattar hur rektor ser till att det 
finns gemensamma principer som vägleder lärare i deras fortlöpande 
kvalitetssäkring och val av läromedel. Det omfattar också vilka förutsättningar 
som finns i form av avsatt tid och etablerade samverkansstrukturer, för att 
kunna söka nya läromedel och fortlöpande kvalitetssäkra dessa samt befintliga 
läromedel. Vidare granskas om kvalitetssäkring och val av läromedel följs upp i 
skolans systematiska kvalitetsarbete och om skolan planerar långsiktigt för hur 
läromedel ska hållas uppdaterade. 

Skolinspektionen bedömer följande: Rektorn har i flera delar en strategi för 
kvalitetssäkring och val av läromedel i de samhällsorienterande ämnena i årskurs 7-
9. Skolinspektionen gör denna bedömning utifrån att det finns strukturer för sam-
arbete och att rektorn ger lärarna goda tidsmässiga förutsättningar för arbetet, 
även om dessa kan utvecklas genom en tydligare arbetsbeskrivning för hur lärome-
delsvalen ska gå till. Skolinspektionen bedömer dock att rektorn gett svag ledning 
och stöd gällande lärarnas kvalitetssäkring och val av läromedel då det i stort sett 
saknas tydliga och ändamålsenliga principer för hur läromedelsval ska göras. Rek-
torn har viss kännedom om hur lärare arbetar med kvalitetssäkring och val av läro-
medel men den uppföljning som görs gäller i huvudsak undervisningen och inte 
läromedlen i sig. Utöver detta genomförs ett arbete för att olika läromedelskatego-
rier ska hållas uppdaterade även om det finns utvecklingsmöjligheter gällande sys-
tematiken i detta arbete. 

Av Skolinspektionens granskning framgår att rektorn i begränsad utsträckning ger 
ledning och stöd kring lärarnas kvalitetssäkring och val av läromedel, eftersom det i 
stort sett saknas tydliga och ändamålsenliga principer för vad lärarna ska tänka på 
vid val av läromedel. Både rektorn och lärare säger i intervjuer att ansvaret för att 
kvalitetssäkra och välja läromedel ligger på lärarna. Rektorn uppger i intervju att 
det inte finns några gemensamma principer för hur kvalitetssäkring och val av läro-
medel ska göras. Hen tillägger dock skriftligen i samband med kommuniceringen av 
protokoll att det som lärarna utgår ifrån när de väljer och kvalitetssäkrar läromedel 
är att de ska stämma överens med läroplanens värdegrund och mål samt ämnets 
innehåll, att måluppfyllelsen för alla elever ska tillgodoses, att läromedlet ska passa 
undervisningen samt att hänsyn ska tas till elevernas synpunkter och didaktiska 
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fortbildningsinsatser för personalen. Dessa utgångspunkter är dock inte tydligt för-
ankrade hos samtliga lärare. Lärarna uppger i intervju att de inte känner till några 
gemensamma vägledande principer för sitt arbete med kvalitetssäkring och val av 
läromedel. Rektorn styr genom ekonomiska ramar och säger i intervju att kvalitén 
på läromedel säkerställs genom att skolan har behöriga och kunniga lärare. En av 
lärarna framhåller att rektorn förlitar sig på att lärarna har tillräcklig erfarenhet och 
kunskap för att göra urval av läromedel. En annan lärare säger i intervju att det är 
positivt att rektorn litar på deras kompetens när det gäller val av läromedel, men 
att det skulle underlätta om det fanns mer vägledning att tillgå eftersom utbudet är 
stort. 

I granskningen framkommer att rektorn ger lärarna goda tidsmässiga förutsätt-
ningar att arbeta med kvalitetssäkring och val av läromedel genom att planerings-
tid avsätts och att det finns stabila strukturer för samarbete. Lärarna uppger att de 
har bra tidsmässiga förutsättningar att arbeta med val av läromedel genom att de 
har planeringstid varje vecka då ämneslärarna kan gå igenom läromedel och sam-
planera undervisningen. Rektorn berättar att genom tvålärarsystem, avsatt plane-
ringstid och att diskussioner också tas upp i arbetslaget skapas goda tidsmässiga 
förutsättningar och stabila strukturer för samarbete kring kvalitetssäkring och val 
av läromedel. I intervjuerna framkommer vidare att det, genom diskussioner i ar-
betslaget, finns goda förutsättningar för andra personer med olika kompetenser att 
delta i lärarnas kvalitetssäkrings- och urvalsarbetet, till exempel specialpedagog 
och förstelärare i digitalisering. 

I granskningen framgår vidare att det stöd som lärarna får i arbetet med kvalitets-
säkring och val av läromedel kan utvecklas ytterligare genom en tydlig arbetsbe-
skrivning och en strukturerad introduktion av nya lärare. Rektorn och lärare säger i 
intervju att skolan inte har någon arbetsbeskrivning kring läromedelsval. En lärare 
framhåller dock att det i viss utsträckning ingår i skolans generella årshjul genom 
en rutin för när läromedelsbehov ska ha diskuterats i ämneslaget inför att beställ-
ning ska göras. Rektorn berättar att nyanställda lärare får introduktion i terminspla-
neringen och skolans lektionsstruktur men det finns ingen särskild introduktion till 
arbetet med läromedelsval. Detta bekräftas av lärarna som säger att det inte före-
kommer någon strukturerad introduktion till läromedelsval utan att det är upp till 
ämneslärarna. Rektorn tillägger i intervju att ämneslärarnas kompetens styr i vilken 
utsträckning de får vägledning i form av introduktion. 

Skolinspektionens granskning visar att rektorn har viss kännedom om hur lärarna 
arbetar med kvalitetssäkring och val av läromedel, men uppföljning sker sporadiskt 
och har begränsad koppling till skolans systematiska kvalitetsarbete. En av lärarna 
berättar i intervju att lärarna själva följer upp sina läromedelsval men att rektorn 
inte har varit delaktig i diskussionerna i någon större utsträckning. Lärarna säger att 
det har skett uppföljning av ett nyinköpt läromedel genom att lärarna diskuterade 
vad de tyckte om läromedlet och tog del av elevernas synpunkter. Uppföljning av 
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läromedel är inte en tydlig del i skolans systematiska kvalitetsarbete, men en av lä-
rarna säger att det delvis följs upp som en del i arbetet med att införa ett språk-
och kunskapsutvecklande arbetssätt. Rektorn har dock god kännedom om vilka 
läromedel som används på skolan och hur de fungerar i undervisningen men har 
inte lika god kännedom om hur lärarna kvalitetssäkrar dessa. Rektorn säger att hen 
inte följer upp läromedel utan undervisningen och förlitar sig på lärarnas kompe-
tens gällande läromedelsval. Att endast följa upp hur läromedlet fungerar i under-
visningssituationen ger rektorn begränsade förutsättning att vara medveten om de 
eventuella utvecklingsbehov som föreligger när det gäller kvalitetssäkring och val 
av läromedel. Lärarna och rektorn kan inte ge några exempel på utvecklingsinsat-
ser som vidtagits i relation till den uppföljning som genomförts. 

Av skolinspektionens granskning framgår att det genomförs ett arbete för att läro-
medel ska hållas uppdaterade, men att det inte sker någon systematisk inventering 
av läromedel. Lärarna och rektorn säger i intervju att det inte görs någon systema-
tisk inventering av att läromedel är aktuella och uppdaterade. Lärarna uppger 
emellertid att de kontinuerligt inventerar behoven i sitt eget ämne och sedan dis-
kuterar gemensamt i arbetslaget. Som exempel säger lärarna att de senast lyfte be-
hov av att byta ut läromedel i de samhällsorienterande ämnena eftersom det inte 
fanns hela klassuppsättningar då antalet elever ökat. Enligt rektorn så diskuterar 
hen tillsammans med arbetslagsledaren vilka behov som finns av uppdatering av 
läromedel och ger sedan en riktning till arbetslaget. Enligt lärarna så görs priorite-
ringen i arbetslaget utifrån en enkel behovsanalys men det finns ingen uttalad ar-
betsgång eller fasta kriterier för hur prioritering ska göras mellan olika behov. Både 
lärare och rektorn uppger att de är nöjda med hur arbetet fungerar. Enligt rektorn 
finns ett begränsat behov av systematisk inventering eftersom skolenheten är så 
pass liten att alla vet hur gamla läromedlen är. 

Identifierat utvecklingsområde 

I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer Skolin-
spektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande: 

• Rektorn behöver utveckla strategin för kvalitetssäkring och val av läromedel 
så att den på ett tydligare sätt kan vägleda lärarna och ligga till grund för 
uppföljning av detta arbete. 

Skolinspektionens granskning visar att rektorn har i flera delar en strategi för 
kvalitetssäkring och val av läromedel, men att denna i begränsad utsträckning kan 
vägleda lärarna och ligga till grund för uppföljning på området. Det finns goda tids-
mässiga förutsättningar och stabila strukturer för samarbete men det saknas tyd-
liga principer som är kända bland lärarna och som kan ligga till grund för deras ar-
bete med läromedelsval. Rektorn förlitar sig i hög utsträckning på lärarnas kompe- 
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tens och har begränsad kännedom om hur lärarna kvalitetssäkrar och väljer läro-
medel. Det leder inte nödvändigtvis till brister i kvalitén men begränsar rektorns 
möjligheter att identifiera eventuella utvecklingsbehov på området samt möjlighet 
att stödja och vägleda lärarna utifrån deras behov. 

Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas 
av rektorn. Rektorn har, enligt läroplanen, ett särskilt ansvar för att alla elever får 
tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet för en tidsen-
lig utbildning. 

Skolinspektionen bedömer att rektorn behöver utveckla arbetet med kvalitetssäk-
ring och val av läromedel genom att utveckla strategin för arbetet. Detta kan göras 
genom att rektorn tydliggör och förankrar principer för kvalitetssäkring och val av 
läromedel som kan vägleda lärarnas arbete. Vidare kan ytterligare utveckling av 
strategin innebära en strukturerad uppföljning av lärarnas arbete som kan ligga till 
grund för att identifiera utvecklingsbehov. 

Lärarnas kvalitetssäkrings- och urvalsarbete för att till-
handahålla läromedel i de samhällsorienterande äm-
nena 
Inom detta område granskar Skolinspektionen med vilken kvalitet lärarna ide 
samhällsorienterande ämnena kvalitetssäkrar och väljer läromedel. Det omfattar 
hur lärarna granskar att läromedlen överensstämmer med ämnets centrala 
innehåll och syfte och läroplanens värdegrund samt omfattar väsentliga delar av 
ämnet på ett sätt som skapar överblick, sammanhang och en röd tråd genom 
ämnesstudierna. Vidare omfattar det hur lärarna granskar läromedlen utifrån 
aktuell forskning och samhällsutveckling inom ämnets ramar samt läromedlets 
möjlighet till anpassning utifrån elevers behov och förutsättningar. 

Skolinspektionen bedömer följande: lärarna har i flera delar ett välfungerande 
kvalitetssäkrings- och urvalsarbete för att tillhandahålla läromedel av god kvalitet i 
de samhällsorienterande ämnena. Skolinspektionen gör denna bedömning utifrån 
att lärarna har ett strukturerat arbetssätt som innefattar en analys av hur läromed-
len överensstämmer med och omfattar ämnets centrala innehåll och syfte. Därtill 
granskar lärarna till viss del hur läromedlen stämmer överens med läroplanens vär-
degrund men denna analys är i huvudsak sporadisk och av individuell karaktär. 
Hänsyn tas till läromedlens aktualitet och samstämmighet med samhällsutveckling, 
men forskningsrön om ämnet och ämnets didaktik är i begränsad utsträckning väg-
ledande för kvalitetssäkring och val av läromedel. Slutligen är lärarna medvetna om 
och tar hänsyn till läromedlens möjlighet till anpassning till elevernas olika behov. 

Skolinspektionens granskning visar att lärarna har ett strukturerat arbetssätt som 
innefattar kritisk granskning och analys av hur läromedlen överensstämmer med 



Skolinspektionen 

8(16) 

och omfattar ämnets centrala innehåll och syfte. På skolan finns ett tvålärarsystem 
i de samhällsorienterande ämnena där lärarna tillsammans planerar undervis-
ningen. Lärarna berättar i intervju att kvalitetssäkring och val av läromedel ingår i 
deras samplanering. Lärarna säger att de inför varje område går igenom centralt in-
nehåll och syfte för att säkerställa ett urval av läromedel som omfattar detta. Lärar-
nas granskning av läromedel i relation till centralt innehåll och syfte omfattar både 
större inköp av läromedel och vilket kompletterande material som ska används. Till 
exempel säger en av lärarna att inför inköp av ett nytt läromedel som genomfördes 
nyligen så granskades innehållet utifrån koppling till kunskapskraven. Detta förlags-
producerade analoga läromedel används som bas i undervisningen och lärarna 
uppger att de i sin planering inför ett nytt arbetsområde tittar på vilka komplette-
ringar i form av andra läromedel som kan behöva göras med hänsyn till ämnets 
centrala innehåll och syfte. 

I granskningen framkommer att lärarna till viss del kritiskt granskar läromedlens 
överensstämmelse med läroplanens värdegrund. Lärarna och rektorn säger i inter-
vju att läromedel granskas med hänsyn till värdegrundsperspektiv när det gäller vil-
ket centralt innehåll som ingår i läromedlen. Till exempel lyfter lärarna fram att te-
man som yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och barnkonventionen är en del av 
innehållet i basläromedlet. Lärarna reflekterar också i viss mån kring i vilken ut-
sträckning olika grupper representeras i basläromedlet utifrån till exempel kön, kul-
tur och livsvillkor. Lärarna uppger emellertid att den granskning som görs av läro-
medel i förhållande till värdegrunden är sporadisk och av individuell karaktär. En av 
lärarna säger att de inte har granskat hur olika grupper och värden representeras i 
läromedel i någon större utsträckning. En annan lärare säger att dessa aspekter 
finns med i granskningen men att de inte har jobbat så mycket med dem för till-
fället. Rektorn uppger i intervju att det inte förekommer diskussioner om värde-
grundsfrågor i den dialog som förs i arbetslaget kopplat till läromedel. Vidare är 
den granskning som lärarna gör i huvudsak inriktad på huvudläromedlet och det är 
oklart i vilken utsträckning andra läromedelskategorier granskas i förhållande till 
hur de överensstämmer med värdegrunden. 

Av skolinspektionens granskning framgår att lärarna granskar läromedlens aktuali-
tet och samstämmighet med samhällsutveckling men att forskningsrön om ämnet 
och ämnets didaktik har begränsad inverkan på läromedelsval. Lärarna och rektorn 
säger att de tar hänsyn till läromedlens aktualitet när de väljer läromedel. Detta 
görs främst genom att basläromedlet kompletteras med annat material för att sä-
kerställa att helheten ska vara uppdaterad och i samklang med samhällsutveckl-
ingen. Lärarna berättar att de lägger upp undervisningen utifrån de samhällsfrågor 
som är aktuella just nu och anpassar sitt urval av läromedel efter det. Enligt lärarna 
har forskningsrön om ämnet och ämnets didaktik begränsad inverkan på val av 
läromedel. Till exempel säger en lärare att hen försöker hålla sig uppdaterad med 
forskning i ämnet men att det är svårt eftersom aktuell forskning är föränderlig och 
kräver kritisk granskning i sig. Enligt lärarna har det gjorts vissa generella didaktiska 
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avväganden i val av läromedel i relation till den kompetensutveckling i språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt som genomförts på skolan. Vid inköp av ett nytt 
läromedel uppger både rektorn och lärare att det var viktigt att läromedlet skulle 
vara anpassat utifrån detta arbetssätt. Dessa överväganden är dock inte specifikt 
kopplade till de samhällsorienterande ämnenas didaktik utan av mer generell ka-
raktär. 

Slutligen visar Skolinspektionens granskning att lärarna är medvetna om och tar 
hänsyn till läromedlens möjlighet till anpassning till elevernas olika behov. Både lä-
rare och rektorn lyfter fram att läromedel granskas och väljs utifrån att det ska gå 
att anpassa oavsett elevernas nivå, både till de som behöver progression och de 
som behöver mer stöd. Lärarna lyfter fram att det var särskilt viktigt att välja ett 
läromedel som är uppdelat per årskurs för att diversifiera svårighetsnivå på språk 
och undervisningsstoff. Utöver detta berättar lärarna att de tar hänsyn till läromed-
lens struktur i syfte att öka anpassningsmöjligheterna, till exempel genom att välja 
ett läromedel som i större utsträckning förklarar begrepp och tar upp färre olika te-
man per område. Vidare berättar lärarna att de väljer ut samma undervisningsinne-
håll ur olika läromedelskategorier, till exempel texter, filmer och inläst material för 
att kunna tillgodose olika elevers behov och skapa en differentiering av undervis-
ningen. Inför inköp av ett nytt läromedel testades detta i undervisningssituationen 
och eleverna fick komma med synpunkter. Avslutningsvis säger lärarna att de i sin 
granskning diskuterar med andra kompetenser till exempel specialpedagog när det 
gäller läromedlens möjligheter till anpassning till elevers olika behov. 

Identifierat utvecklingsområde 

I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer Skolin-
spektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande: 

• Rektorn och lärarna behöver i sin kvalitetssäkring och val av läromedel ut-
veckla och fördjupa sin kritiska granskning av läromedlens överensstäm-
melse med läroplanens värdegrund och forskning i ämnet. 

Skolinspektionen bedömer att rektorn och lärarna behöver utveckla arbetet med 
att på ett fördjupat sätt kritiskt granska läromedel utifrån läroplanens värdegrund 
och forskning i ämnet. I nuläget granskas läromedlen i relation till värdegrunden 
främst utifrån ämnets centrala innehåll och endast i begränsad utsträckning i relat-
ion till hur olika grupper och värden representeras. Granskning av läromedel i för-
hållande till aktuella forskningsrön inom ämnet sker sporadiskt och i låg utsträck-
ning. Sammantaget gör det att reflektioner kring läromedlens överenstämmelse 
med läroplanens värdegrund och forskning i ämnet endast omfattar vissa perspek-
tiv, är av individuell karaktär och saknar förankring i gemensamma utgångspunkter. 

Enligt läroplanen ska utbildningen förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
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samhället vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 
alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 
mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Skolan ska 
också främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Enligt skol-
lagen ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Rek-
torn har, enligt läroplanen, ett särskilt ansvar för att alla elever får tillgång till och 
förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet för en tidsenlig utbildning 

Skolinspektionen bedömer att rektorn och lärarna behöver utveckla arbetet med 
att på ett fördjupat sätt kritiskt granska läromedel utifrån läroplanens värdegrund 
och forskning i ämnet. Till exempel genom att lyfta dessa perspektiv i de diskuss-
ioner om läromedel som förs i arbetslaget. Granskning av läromedels överensstäm-
melse med läroplanens värdegrund och forskning i ämnet bör också omfatta flera 
läromedelskategorier, till exempel förlagsproducerade läromedel, delade lärome-
del och egenproducerade läromedel. 

På Skolinspektionens vägnar 

X Mimmi Delsing  X Roland Fallström 

Föredragande utredare 	 Beslutsfattare 
Signerat av: Mimmi Delsing 	 Signerat av: Roland Fallström 

I den slutgiltiga handläggningen av ärendet har även utredare Ann Edvinsson delta-
git. 



Skolinspektionen 

Bilaga 1: Bakgrundsuppgifter 
Denna granskning genomförs i 30 skolor runt om i landet, i urvalet ingår såväl en-
skilda som kommunala huvudmän. Parkskolan i Osby kommun ingår i denna 
granskning. Enligt uppgifter från rektor går 411 elever på skolenheten, varav 121 
elever i årskurs 7-9. Totalt undervisar två lärare inom samhällsorienterande ämnen 
i årskurs 7-9. Lärarna inom samhällsorienterande ämnen är organiserade i ett äm-
neslag för årskurs 7-9. 

Skolinspektionen granskade Parkskolan den 15 och 16 december 2020. Gransk-
ningen genomfördes av Mimmi Delsing och Ann Edvinsson. 

Med anledning av Covid-19 anpassar Skolinspektionen för närvarande på olika sätt 
vårt arbete. Den här granskningen har genomförts på distans via telefon eller vide-
olänk utan besök på skolorna. Vi följer kontinuerligt situationen och hur den påver-
kar skolsystemet i olika delar av landet. Mer information finns på www.skolinspekt-
ionen.se. 
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Bilaga 2: Underlag för bedömning tematisk 
kvalitetsgranskning 
Vid granskningsbesöket inhämtas information om såväl styrkor som utvecklingsom-
råden inom verksamheten. Värderingarna i detta beslut grundar sig på: 

• två enskilda intervjuer med lärare inom samhällsorienterande ämnen 
• en intervju med rektor, samt 
• skriftlig information som har begärts in från huvudmannen och rektorn. 

Innan beslut har fattats har huvudmannen fått ta del av Skolinspektionens proto-
koll från granskningen för faktakontroll. 

Mer information om den tematiska kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektion-
ens hemsida: https://www.skolinspektionen.se/aktuellt/pagaende-inspekt-
ioner/skolors-laromedelsstrategi   
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Bilaga 3: Författningsstöd 
Bedömningsområde 1: Rektors strategi för kvalitetssäkring och 
val av läromedel i de samhällsorienterande ämnena 
Författningsstöd 

1 kap. 5 §, 2 kap. 9-10 §§, 4 kap. 4-7 §§ och 4 kap. 9 § skollagen (2010:800) 

Förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet (Lgr 11), 2 Övergripande mål och riktlinjer, 2.2. Kunskaper, 
2.3 Elevernas ansvar och inflytande samt 2.8 Rektorns ansvar 

Bedömningsområde 2: Lärarnas kvalitetssäkrings- och urvalsar-
bete för att tillhandahålla läromedel i de samhällsorienterande 
ämnena 
Författningsstöd 

1 kap. 5 §, 3 kap. 2 § och 4 kap. 9 § skollagen 

Lgr 11, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, 2 Övergripande mål och riktlinjer, 2.2 
Kunskaper, 2.3 Elevers ansvar och inflytande samt 2.8 Rektorns ansvar 
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Bilaga 4: Mall för huvudmannens redovis- 
ning 

En viktig del i Skolinspektionens arbete är att ta del av elevernas synpunkter 
om sin skolsituation i våra utredningar. Vi skulle därför vilja veta om ni 
återkopplat vårt beslut till eleverna och i så fall på vilket sätt? 

Utvecklingsområde 1: 

I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer 
Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande: 

• Rektorn behöver utveckla strategin för kvalitetssäkring och val av läromedel 
så att den på ett tydligare sätt kan vägleda lärarna och ligga till grund för 
uppföljning av detta arbete. 

Skolinspektionens granskning visar att rektorn har i flera delar en strategi för 
kvalitetssäkring och val av läromedel, men att denna i begränsad utsträckning kan 
vägleda lärarna och ligga till grund för uppföljning på området. Det finns goda tids-
mässiga förutsättningar och stabila strukturer för samarbete men det saknas tyd-
liga principer som är kända bland lärarna och som kan ligga till grund för deras ar-
bete med läromedelsval. Rektorn förlitar sig i hög utsträckning på lärarnas kompe-
tens och har begränsad kännedom om hur lärarna kvalitetssäkrar och väljer läro-
medel. Det leder inte nödvändigtvis till brister i kvalitén men begränsar rektorns 
möjligheter att identifiera eventuella utvecklingsbehov på området samt möjlighet 
att stödja och vägleda lärarna utifrån deras behov. 

Enligt skollagen ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas 
av rektorn. Rektorn har, enligt läroplanen, ett särskilt ansvar för att alla elever får 
tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet för en tidsenlig 
utbildning. 

Skolinspektionen bedömer att rektorn behöver utveckla arbetet med 
kvalitetssäkring och val av läromedel genom att utveckla strategin för arbetet. Detta 
kan göras genom att rektorn tydliggör och förankrar principer för kvalitetssäkring 
och val av läromedel som kan vägleda lärarnas arbete. Vidare kan ytterligare 
utveckling av strategin innebära en strukturerad uppföljning av lärarnas arbete som 
kan ligga till grund för att identifiera utvecklingsbehov. 

Redovisa vilka åtgärder som genomförts: 
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Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet: 

Beskriv de effekter som eventuellt förväntas på längre sikt: 

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras: 

Utvecklingsområde 2: 
I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer 
Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande: 

• Rektorn och lärarna behöver i sin kvalitetssäkring och val av läromedel 
utveckla och fördjupa sin kritiska granskning av läromedlens 
överensstämmelse med läroplanens värdegrund och forskning i ämnet. 

Skolinspektionen bedömer att rektorn och lärarna behöver utveckla arbetet med att 
på ett fördjupat sätt kritiskt granska läromedel utifrån läroplanens värdegrund och 
forskning i ämnet. I nuläget granskas läromedlen i relation till värdegrunden främst 
utifrån ämnets centrala innehåll och endast i begränsad utsträckning i relation till 
hur olika grupper och värden representeras. Granskning av läromedel i förhållande 
till aktuella forskningsrön inom ämnet sker sporadiskt och i låg utsträckning. 
Sammantaget gör det att reflektioner kring läromedlens överenstämmelse med 
läroplanens värdegrund och forskning i ämnet endast omfattar vissa perspektiv, är 
av individuell karaktär och saknar förankring i gemensamma utgångspunkter. 

Enligt läroplanen ska utbildningen förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan 
människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. Skolan ska också 
främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Enligt skol-lagen 
ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Rektorn har, 
enligt läroplanen, ett särskilt ansvar för att alla elever får tillgång till och 
förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet för en tidsenlig utbildning 

Skolinspektionen bedömer att rektorn och lärarna behöver utveckla arbetet med att 
på ett fördjupat sätt kritiskt granska läromedel utifrån läroplanens värdegrund och 
forskning i ämnet. Till exempel genom att lyfta dessa perspektiv i de diskussioner 
om läromedel som förs i arbetslaget. Granskning av läromedels överensstämmelse 
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med läroplanens värdegrund och forskning i ämnet bör också omfatta flera 
läromedelskategorier, till exempel förlagsproducerade läromedel, delade läromedel 
och egenproducerade läromedel. 

Redovisa vilka åtgärder som genomförts: 

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet: 

Beskriv de effekter som eventuellt förväntas på längre sikt: 

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras: 
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Utvecklingsområde 1:
I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer 
Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande:

 Rektorn behöver utveckla strategin för kvalitetssäkring och val av 
läromedel så att den på ett tydligare sätt kan vägleda lärarna och 
ligga till grund för uppföljning av detta arbete.

Redovisa vilka åtgärder som genomförts:
Rektor, tillsammans med ledningsgrupp på enhet 7–9, tar fram en checklista 
för val av läromedel baserad på Lgr 11 innehåll, såväl kap 1 och 2 som 
syftestext och centrala innehållet. Checklistan blir ämnesoberoende och ska 
kunna användas av alla ämneslärare. Checklistan kan sedan användas i 
uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet som en indikator på vad 
checklistan ledde till för val av läromedel.

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende 
utvecklingsområdet:
Detta är för tidigt att svara på, vi har ännu ej beställt eller förändrat något 
gällande läromedel.

Beskriv de effekter som eventuellt förväntas på längre sikt:
På längre sikt kan en checklista underlätta för lärare att göra ett 
läromedelsval. Skolan ämnar fortsätta använda eleverna som referensgrupp i 
val av läromedel, då det är möjligt. Även då kan en checklista användas för 
att ge eleverna en tydlig bild av vad som är viktigt att bevaka gällande 
läromedelsval.
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Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:
Checklistan görs känd hos all personal under vt-21, den börjar användas och 
utvärderas i det systematiska kvalitetsarbetet.

Utvecklingsområde 2:

I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer 
Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande:

 Rektorn och lärarna behöver i sin kvalitetssäkring och 
val av läromedel utveckla och fördjupa sin kritiska 
granskning av läromedlens överensstämmelse med 
läroplanens värdegrund och forskning i ämnet.

Redovisa vilka åtgärder som genomförts:
Den checklista som tagits fram kommer att användas vid alla val av 
läromedel, såväl de som köps in som egenproduceras. Då checklistan 
kommer att vara del av det systematiska kvalitetsarbetet kommer den att 
utvärderas och utvecklas över tid.

Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende 
utvecklingsområdet:
För tidigt att uttala sig om. Första steget är att implementera checklistan för 
alla pedagoger.

Beskriv de effekter som eventuellt förväntas på längre sikt:
Vi säkerställer att de läromedelsval vi gör, är än bättre grundade i såväl 
läroplanens grund som aktuell forskning. Att lärare får hjälp av checklistan 
då de själva framställer läromedel.

Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:
Inga ytterligare åtgärder planeras.

Checklista val av läromedel

Läromedlet koppling till Lgr 11 värdegrund och riktlinjer
 Värdegrund och uppdrag kopplat till Lgr 11?
 Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som 

kompletteras med kunskapskrav. Är allt tydligt angett i läromedlet?

Läromedlets koppling till syftestext och centrala innehåll?
 Läromedlets koppling till det centrala innehåll som utgår från ämnets 

syfte?
 Täcks alla väsentliga moment med en anpassad svårighetsnivå och 

progression?
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 Finns ett varierande arbetssätt med genomgångar, samtal, 
gruppövningar, diskussioner och enskilt arbete?

 Förklaras begrepp och teorier?
 Finns det illustrationer och exempel? 
 Förklaras sammanhanget och är detta anpassat till olika elever och 

deras förmåga att ta till sig materialet? 
 Är uppgifter och övningar omväxlande, motiverande och utmanande 

på olika nivåer?
 
Läromedlets struktur och utformning. 

 Främjas progression och ger det eleverna ett sammanhang i ämnet?
 Läromedlets uppbyggnad, främjas kunskapsutveckling?
 Är språket är anpassat till årskursen? 
 Främjar läromedlet att eleverna kan lära sig och förstå självständigt 

och underlättar det övergången till högre årskurser? 
 Hur förstärker läromedlets strukturundervisning i ämnet samt 

lärande?
 Läromedlets tillgänglighet, formgivning och digital funktionalitet?
 Hur förstärker typsnitt, rubriksättning, bilder och illustrationer och en 

grafisk formgivning undervisning och lärande?

Läromedlets beskrivning av utvecklingen av läromedlet
Finns insyn i hur utvecklingen av ett läromedel sett ut? De frågor som 
provexemplar eller beskrivande underlag inte tar upp, är du välkommen att 
kontakta utgivaren om. Läromedlets innehåll bör vara aktuellt och relevant 
för det specifika ämnesområdet och beskrivet på ett nyanserat sätt så att olika 
perspektiv kommer fram. Informationen bör svara på hur lärarens och 
elevens behov tillgodoses.

 Har lärare och experter varit med vid utvecklingen av läromedlet?
 Har hänsyn tagits till modern forskning och pedagogik?

Möjlighet att ta kontakt och ha synpunkter på läromedlet.
 Finns det tydlig information om vart man ska vända sig om det finns 

synpunkter på innehållet i ett läromedel?

Läromedlets utgivningsår
 Är utgåvan en förnyad version av ett tidigare utgivet läromedel och 

inte ett helt nytt läromedel?
 
Tillgång och utformning av Lärarhandledning

 Ger Lärarhandledningen dig verktyg för bedömning av eleven utifrån 
kunskapskraven? 

 Är handledningen vägledande för vilka kunskapskrav som eleven ska 
uppnå?
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Antal delar som ingår i läromedlet?

 Ges möjligheter att undervisa flexibelt och anpassat till enskilda 
elever med olika kunskapsnivåer och förmågor?

 Täcks hela eller väsentliga delar av en eller flera kurser eller 
årskurser?

 Finns texter på olika svårighetsnivåer, tillhörande arbetsböcker, 
inläsningstjänst och digitalt material?

 Finns möjlighet att undervisa flexibelt och anpassat till olika elevers 
behov och på så sätt ta del av hela det värde som ett läromedel kan 
ge?

Läromedlet stödjer utvecklandet av elevers kunskaper och förmågor
 Främjar läromedlet på olika nivåer, utvecklande av kunskaper och 

förståelse samt 
förmåga att analysera, tänka kritiskt och tillämpa?

 Främjas användning av olika källor och autentiskt material. 
Läromedlet ska stimulera till ett livslångt lärande?

 Är läromedlet ett verktyg som gör att alla elever når högre 
Kunskapsresultat?

Huvudmannen i Osby kommun 
genom 

Eva Andersson 
Förvaltningschef
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Barn och utbildning 
Eva Andersson 
/HandläggareTelefon/ 
/HandläggareEpost/ 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress Barn och 
utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Regeringskansliet Remiss av SOU 2021:11 Bättre möjligheter för 
elever att nå kunskapskraven
Dnr BUN/2021:147 031  

Barn och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå till Barn- och utbildningsnämnden 

* Att ställa sig bakom barn- och utbildningens förslag till svar på Remiss SOU 2021:11 
och anta det som sitt eget.

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt då ärendet är ett remissvar.

Sammanfattning av ärendet

Osby kommun har ombetts vara remissinstans av SOU 2021:11 som innebär en utredning 
kring bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven. Remissvaret belyser de delar av 
utredningen där Osby kommun har synpunkter, kompletteringar eller tillägg.

Finansiering

Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag

Remissunderlag

Information kring remissförfarande 

http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden

Områdeschef och chef för centrala barn- och elevstödsenhetenl

Eva Andersson 
Förvaltningschef Barn- och utbildning 



   

 

Remiss 
 
 
2021-03-29 
U2021/01369 
  
 

 
 

Utbildningsdepartementet   

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Drottninggatan 16 
E-post: u.registrator@regeringskansliet.se 

 

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- 

och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med 

intellektuell funktionsnedsättning (SOU 2021:11) 

Remissinstanser 

Autism- och Aspergerförbundet  

Barnombudsmannen 

Diskrimineringsombudsmannen 

Elevernas Riksförbund 

Folkhälsomyndigheten 

Friskolornas riksförbund 

Funktionsrätt Sverige 

Färgelanda kommun 

Förvaltningsrätten i Luleå 

Föräldraalliansen Sverige 

Gotlands kommun 

Gävle kommun 

Göteborgs kommun 

Göteborgs universitet 

Haninge kommun 

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 

Hällefors kommun 

Högskolan Kristianstad 

Idéburna skolors riksförbund 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU 

Jokkmokk kommun 

Jämställdhetsmyndigheten 

Kammarrätten i Jönköping 
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Karlstads universitet 

Krokoms kommun 

Leksands kommun 

Lindesbergs kommun 

Ljusdals kommun 

Lärarförbundet 

Lärarnas Riksförbund 

Malmö kommun 

Malmö universitet 

Myndigheten för delaktighet 

Mälardalens högskola 

Norrköpings kommun 

Nässjö kommun 

Nätverket unga för tillgänglighet, NUFT 

Osby kommun 

Regelrådet 

Region Gävleborg 

Region Skåne 

Region Värmland 

Region Västerbotten 

Riksdagens ombudsmän (JO) 

Riksförbundet Attention 

Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB 

Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, 

DHB 

Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan (ViS) 

Riksföreningen för Skolsköterskor 

Robertsfors kommun 

Sameskolstyrelsen 

Simrishamns kommun 

Skellefteå kommun 

Skolforskningsinstitutet 

Skolväsendets överklagandenämnd 

Socialstyrelsen 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Staffanstorps kommun 

Statens institutionsstyrelse  

Statens skolinspektion 

Statens skolverk 
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Statskontoret 

Stockholms kommun  

Storumans kommun 

Strängnäs kommun 

Sundsvalls kommun 

Svenska skolläkarföreningen 

Sveriges Elevkårer 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Sveriges Psykologförbund 

Sveriges skolkuratorers förening  

Sveriges Skolledarförbund 

Tanums kommun 

Upplands Väsby kommun 

Varbergs kommun 

Vingåkers kommun 

Öckerö kommun 

Ödeshögs kommun 

Örkelljunga kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast  

den 30 juni 2021. Svaren bör lämnas per e-post till 

u.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer U2021/01369 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Svaret bör 

lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), 

den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt lagen 

(2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remissinstansens 

namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i betänkandet.  

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 
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För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

 

 

 

Eva Lenberg 

Rättschef 

 

 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 

 

https://reg-intern.store.elanders.com/
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Barn och utbildning 
Christel Torstensson 
0479-52 81 81 
christel.torstensson@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress Barn och 
utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Redovisning av enkätsvar förskola och grundskola innevarande 
år
Dnr BUN/2021:212 610  

Barn-och utbildningsförvaltningen föreslår Barn-och utbildningsnämndens 
arbetsutskott att föreslå Barn-och utbildningsnämnden

 att godkänna redovisningen av enkätsvaren

Barnkonsekvensanalys

Detta är en redovisning av enkätsvar berör ej barn eller elever

Sammanfattning av ärendet

Enligt 4 kap. 3 § i skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå 
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen 
ska vara att de nationella målen uppfylls.

Enligt 4 kap. 7 § i skollagen ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas om 
det vid uppföljningen visar att det finns brister i utbildningen.

Barn och skola har i slutet av 2018 genomfört en enkätundersökning där barns/elevers, 
vårdnadshavares och personalens uppfattning om verksamheten mäts. Undersökningen 
omfattar förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
fritidshem. 

Enkäterna är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och utgör underlag för att 
utveckla verksamhetens kvalitet på såväl kommunövergripande nivå som enhetsnivå. 
Inom samtliga enheter och på kommunövergripande nivå ska analysen resultera i 
dokumenterade förbättringsåtgärder i syfte att öka måluppfyllelsen.

http://www.osby.se/
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Beslutsunderlag

Enkätsvar förskolan

 

Beslutet skickas till 

Eva Andersson Christel Torstensson 
Förvaltningschef Områdeschef förskola 



Nämndens mål.
Vi ska skapa ökad tillgänglighet och delaktighet genom att erbjuda ökad 

kunskap, kommunikation och skapande.
1.Undervisningen på förskolan stimulerar barnen till utveckling och lärande.

                                                     
                                                   Vårdnadshavare              Personal

Stämmer inte alls                         0                                           0

Stämmer ganska bra                     82                                         33

Stämmer helt och hållet               164                                         59

Vet inte                                           25                                           1



2. Förskolans information som finns om förskolans mål 
och innehåll är bra.

    Vårdnadshavare                     Personal

• Stämmer helt och hållet 127                                            47 

• Stämmer ganska bra 84         39

• Stämmer inte alls 7           0

• Vet inte   53                                        7

2021-05-25 Sida 2



3. Personalen möter barnen på ett respektfullt sätt

                                               Vårdnadshavare 

Stämmer inte alls 0

Stämmer ganska bra                      64

Stämmer helt och hållet                203

Vet inte                                              4

2021-05-25 Sida 3



Nämndens mål

Vi ska ge alla det stöd de behöver för att kunna utvecklas 
och utmanas efter sina förutsättningar.

1. Jag upplever att barnen får det stöd för lärande som behövs i förskolan

                             Vårdnadshavare           Personal           
Stämmer inte alls                 8                                   1

Stämmer ganska bra          83                                 64

Stämmer helt och hållet    145                                 27

Vet inte                                35                                   1

2021-05-25 Sida 4



2. Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i 
verksamheten (genom t.ex. utvecklingssamtal, 

föräldramöte, samråd eller liknande)

                                                Vårdnadshavare

Stämmer inte alls       52  (9)

Stämmer ganska bra                94  (78)

Stämmer helt och hållet            97  (175)

Vet inte                                      28  (9)

2021-05-25 Sida 5



Nämndens mål
Vi ska erbjuda utbildning och mötesplatser som leder till en 

ökad medvetenhet om livsstilens betydelser för hälsan, miljö och 
samhället

1. Förskolan arbetar med barnens delaktighet inflytande
                                                     
                                                      Vårdnadshavare       Personal

Stämmer inte alls                                    1                            0                            

Stämmer ganska bra                            74        32

Stämmer helt och hållet                      141                            61

Vet inte                                                  55                              0

2021-05-25 Sida 6



2. Förskolan arbeta med att motverkar diskriminering och 
kränkande behandling

Vårdnadshavare                         Personal

Stämmer inte alls                       0                                              0

Stämmer ganska bra                48                                             14

Stämmer helt och hållet          128                                             79

Vet inte                                      95                                               0

2021-05-25 Sida 7



3. Förskolan arbetar aktivt för att motverka könsmönster 
som begränsar barnens utveckling, val och lärande

                      Vårdnadshavare               Personal

Stämmer inte alls                   3               1

Stämmer ganska bra            39                                   31

Stämmer helt och hållet      104                                 127

Vet inte                                125                                     0

2021-05-25 Sida 8



4. Som personal värnar vi om alla barns perspektiv, 
integritet, och olika sätt att vara oavsett barnets sätt och 

könstillhörighet

                            Personal
Stämmer inte alls        0

Stämmer ganska bra               17

Stämmer helt och hållet           76

Vet inte                                       0

2021-05-25 Sida 9



Jag upplever att mitt barn 
trivs på förskolan

Stämmer inte alls                  0

Stämmer ganska bra          66

Stämmer helt och hållet    203

Vet inte                                  2

2021-05-25 Sida 10



Huvudmannarapport/Skolenhetsrapport

Enkätresultat 2021

Elever Totalt antal Antal svar Svarsfrekvens

Årskurs 5 grundskola 161 139 86%

Årskurs 9 grundskola 160 131 82%

År 2 gymnasieskola 130 114 88%

Pedagogisk personal Totalt antal Antal svar Svarsfrekvens

Grundskola 170 126 74%

Gymnasieskola 65 55 85%

Vårdnadshavare
Totalt antal 

elever  
Antal svar

Uppskattad 

svarsfrekvens

Förskoleklass 166 78 47%

Grundskola 1397 578 41%

Grundsärskola 20 8 40%

Det krävs minst fem svar för att resultatet ska redovisas. För vårdnadshavare uppskattas 
svarsfrekvensen utifrån antalet elever. Vårdnadshavare besvarar enkäten genom en inloggningsuppgift 
som är unik för varje skolenhet, till skillnad mot elever och pedagogisk personal som besvarar enkäten 
genom en inloggningsuppgift som är unik för varje respondent. Det innebär att det finns en risk att 
resultaten för vårdnadshavare inte är lika reliabla som för elever och pedagogisk personal.

Osby kommun



Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet. Målet är att bidra 
till alla barns och elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolenkäten är en 
del av denna granskning. Enkäten används för att få en bild av hur skolan upplevs av 
elever, pedagogisk personal och vårdnadshavare. 2021 deltog 3 206 skolenheter i 
Skolenkäten. Antal svar och svarsfrekvenser redovisas i tabellen nedan. Observera att 
svarsfrekvensen påverkar resultatets reliabilitet. Läs mer på Skolinspektionens webbplats: 
www.skolinspektionen.se/skolenkaten

1

Inledning

1 Vårdnadshavare besvarar enkäten genom en inloggningsuppgift som är unik för varje 
skolenhet, till skillnad mot elever och pedagogisk personal som besvarar enkäten genom en 
inloggningsuppgift som är unik för varje respondent. Det innebär att det finns en risk att 
resultaten från vårdnadshavare inte är lika reliabla som de från elever och pedagogisk personal.

Samtl iga medverkande skolenheter 2021

Elever Totalt antal Antal svar Svarsfrekvens

Årskurs 5 grundskola 62715 55663 89%

Årskurs 9 grundskola 59840 47600 80%

År 2 gymnasieskola 52462 40294 77%

Pedagogisk personal Totalt antal Antal svar Svarsfrekvens

Grundskola 49411 34450 70%

Gymnasieskola 16137 11729 73%

Vårdnadshavare1 Totalt antal 

elever  
Antal svar

Uppskattad 

svarsfrekvens

Förskoleklass 60781 26552 44%

Grundskola 552782 180483 33%

Grundsärskola 6933 2040 29%

http://www.skolinspektionen.se/skolenkaten


Diagram över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. 
Observera att indexen för åk 5 inte är helt jämförbara med dem för åk 9 och år 2. Läs mer 
om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Vit stapel: Aktuell huvudman1/skolenhet

Grå stapel2: Samtliga deltagande skolenheter för huvudmannen1

Svart stapel: Samtliga deltagande skolenheter för insamlingsomgången

Resultat indexvärden – diagram

1. Veta vad som krävs /Ti l l i t ti l l  elevens  förmåga

2. Stimulans

3. Anpassning efter elevens  behov

4. Utmaningar

5. Argumentation och kri tiskt tänkande /Delaktighet och inflytande

6. Grundläggande värden på skolan/Elevhälsa

7. Ordningsregler

8. Studiero

9. Trygghet

10. Förhindra  kränkningar

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Osby kommun åk 5

Samtliga medverkande skolenheter åk 5

1 Med skolhuvudman avses den som anordnar skolverksamhet, till exempel en kommun, ett 
bolag eller en förening som driver en fristående skola.
2 Gäller endast för skolenheter med jämförelser mot huvudman.

Elever åk 5 Grundskola

2

http://www.skolinspektionen.se/skolenkaten


Tabell över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. 
Observera att indexen för åk 5 inte är helt jämförbara med dem för åk 9 och år 2. Läs mer 
om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten. 

Resultat indexvärden – tabell

1. Veta vad som krävs/Till it ti l l  elevens 

förmåga
8,3 8,4

2. Stimulans 6,1 6,3

3. Anpassning efter elevens behov 7,8 7,9

4. Utmaningar 7,8 7,8

5. Argumentation och kritiskt 

tänkande/Delaktighet och inflytande
6,9 6,9

6. Grundläggande värden på 

skolan/Elevhälsa
7,0 7,3

7. Ordningsregler 6,6 6,9

8. Studiero 4,7 5,1

9. Trygghet 7,9 8,2

10. Förhindra kränkningar 7,9 7,9

Osby kommun åk 5
Samtliga medverkande 

skolenheter åk 5

Elever åk 5 Grundskola

3

http://www.skolinspektionen.se/skolenkaten


Diagrammet nedan visar indexvärdena för den aktuella huvudmannen/skolenheten 
jämfört med samtliga skolenheter i enkätomgången. Observera att indexen för åk 5 inte är 
helt jämförbara med dem för åk 9 och år 2. Ett högt indexvärde indikerar en positiv 
uppfattning. Läs mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

För varje frågeområde (index) redovisas spridningen för samtliga skolenheter i 
enkätomgången genom boxdiagrammet. Den 10:e percentilen är den nivå som 10 procent 
av skolenheterna ligger under och 90:e percentilen den nivå som 10 procent av 
skolenheterna ligger över. På motsvarande sätt uttolkas den nedre kvartilen (p25), 
medianen (p50) och den övre kvartilen (p75). Den svarta punkten visar medelvärdet för 
den aktuella huvudmannen/skolenheten.

Resultat indexvärden – jämförelser

1. Veta vad som krävs/Tillit till elevens förmåga

2. Stimulans

3. Anpassning efter elevens behov

4. Utmaningar

5. Argumentation och kritiskt tänkande/Delaktighet och 

inflytande

6. Grundläggande värden på skolan/Elevhälsa

7. Ordningsregler

8. Studiero

9. Trygghet

10. Förhindra kränkningar

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Exempel

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aktuell huvudman/skolenhet

p10 p25 p50 p75 p90

Elever åk 5 Grundskola
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Först presenteras indexvärdet för aktuell huvudman/skolenhet. Efter det presenteras 
resultatförändringen sedan den senaste skolenkäten aktuell huvudman/skolenhet deltog i. 
Observera att indexen för åk 5 inte är helt jämförbara med dem för åk 9 och år 2.

Resultat indexvärden – förändring

Elever åk 5 Grundskola

2021 Förändring *

1. Veta vad som krävs/Tillit till elevens 

förmåga
8,3 -0,4

2. Stimulans 6,1 -0,6

3. Anpassning efter elevens behov 7,8 -0,2

4. Utmaningar 7,8 0,1

5. Argumentation och kritiskt 

tänkande/Delaktighet och inflytande
6,9 -0,1

6. Grundläggande värden på 

skolan/Elevhälsa
7,0 -0,2

7. Ordningsregler 6,6 -0,5

8. Studiero 4,7 0,1

9. Trygghet 7,9 -0,1

10. Förhindra kränkningar 7,9 -0,2

* Förändring sedan HT 2018.

 
Osby kommun åk 5
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Först presenteras indexvärdet för aktuell huvudman/skolenhet uppdelat på flickor och 
pojkar. Efter det presenteras resultatet för samtliga deltagande skolenheter i 
enkätomgången uppdelat på flickor och pojkar. Observera att indexen för åk 5 inte är helt 
jämförbara med dem för åk 9 och år 2.

Resultat indexvärden – kön

Flickor Pojkar Flickor Pojkar

1. Veta vad som krävs/Tillit till elevens 

förmåga
8,4 8,3 8,4 8,4

2. Stimulans 6,4 5,9 6,5 6,2

3. Anpassning efter elevens behov 7,6 7,9 7,9 7,9

4. Utmaningar 7,8 7,9 7,8 7,8

5. Argumentation och kritiskt 

tänkande/Delaktighet och inflytande
6,7 7,2 7,0 6,9

6. Grundläggande värden på 

skolan/Elevhälsa
7,1 6,9 7,3 7,3

7. Ordningsregler 6,6 6,8 6,9 6,9

8. Studiero 4,4 4,9 5,0 5,3

9. Trygghet 7,6 8,3 8,0 8,5

10. Förhindra kränkningar 7,8 8,0 7,9 7,9

Osby kommun åk 5
Samtliga medverkande 

skolenheter åk 5

Elever åk 5 Grundskola
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Resultat för frågeområden och påståenden för aktuell huvudman/skolenhet. Resultatet 
inom parentes är totalresultatet för målgruppen.

Läs mer om Skolenkätens redovisningsprinciper på www.skolinspektionen.se/skolenkaten. 

Resultat frågeområden och påståenden

1. Veta vad som krävs/Tillit till elevens förmåga
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 8,3 (8,4) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Mina lärare förklarar vad vi  ska  göra  i  skolarbetet 

så  att jag förstår
8,0 (8,2) 53% (53%) 33% (39%) 12% (5%) * (1%) * (2%)

Jag kan nå kunskapskraven i  skolan om jag 

försöker
8,6 (8,5) 62% (58%) 29% (34%) * (3%) 0% (1%) * (4%)

2. Stimulans
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 6,1 (6,3) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Skolarbetet är intressant 6,2 (6,6) 12% (17%) 65% (64%) 13% (11%) 6% (4%) 4% (5%)

Skolarbetet är rol igt 5,9 (6,2) 12% (13%) 58% (60%) 15% (17%) 9% (5%) 5% (4%)

Skolarbetet gör mig så  nyfiken att jag får lust att 

lära  mig mer
6,1 (6,1) 23% (18%) 41% (48%) 17% (21%) 11% (6%) 9% (6%)

3. Anpassning efter elevens behov
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,8 (7,9) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Mina lärare hjä lper mig i  skolarbetet när jag 

behöver det
8,4 (8,5) 57% (61%) 34% (32%) 6% (4%) * (1%) * (2%)

Skolarbetet är för svårt för mig (-) 7,1 (7,2) * (3%) 20% (16%) 32% (39%) 41% (37%) * (6%)

4. Utmaningar
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,8 (7,8) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Jag kan få  svårare uppgi fter om jag vi l l 6,8 (7,0) 30% (31%) 42% (41%) 13% (12%) 6% (5%) 8% (12%)

I min skola  finns  det extrauppgi fter när man är 

klar
8,7 (8,5) 65% (58%) 29% (34%) * (4%) 0% (1%) * (3%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att 
föredra framför ett lågt.

Elever åk 5 Grundskola
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5. Argumentation och kritiskt tänkande/Delaktighet och 

inflytande

Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 6,9 (6,9) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

På lektionerna får vi  diskutera  och debattera  ol ika  

frågor
7,8 (7,5) 43% (36%) 38% (46%) 9% (8%) * (2%) ** (8%)

På lektionerna är vi  elever med och påverkar på  

vi lket sätt vi  ska  arbeta med ol ika  skoluppgi fter
6,0 (6,3) 14% (18%) 49% (48%) 22% (17%) 5% (5%) 9% (11%)

6. Grundläggande värden på skolan/Elevhälsa
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,0 (7,3) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

I min skola  respekterar vi  varandra 6,8 (7,1) 32% (33%) 44% (47%) 18% (13%) * (4%) * (3%)

Mina lärare är rättvisa  mot oss  elever 7,0 (7,7) 38% (48%) 37% (34%) 15% (10%) ** (5%) * (3%)

Elevhälsogruppen i  min skola  frågar oss  elever hur 

vi  har det i  skolan och hemma
7,1 (7,1) 32% (31%) 37% (35%) 8% (10%) 6% (6%) 16% (19%)

7. Ordningsregler
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 6,6 (6,9) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

I min skola  föl jer eleverna de ordningsregler som 

finns
5,2 (5,7) 5% (10%) 53% (52%) 28% (27%) 9% (5%) 4% (6%)

Mina lärare ser ti l l  att ordningsreglerna på skolan 

föl js
8,0 (8,0) 51% (48%) 37% (39%) 6% (7%) * (2%) * (4%)

8. Studiero
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 4,7 (5,1) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Jag har s tudiero på lektionerna 5,6 (6,1) 14% (16%) 49% (51%) 23% (20%) 10% (6%) 4% (7%)

På lektionerna s tör andra  elever ordningen i  

klassrummet (-)
3,7 (4,1) 27% (20%) 38% (40%) 26% (27%) * (7%) * (6%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att 
föredra framför ett lågt.

Elever åk 5 Grundskola
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9. Trygghet
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,9 (8,2) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

I min skola  finns  det elever som jag är rädd för (-) 7,6 (8,0) ** (6%) 14% (11%) 14% (15%) 60% (63%) * (5%)

I min skola  finns  det vuxna som jag är rädd för (-) 8,3 (8,7) 6% (4%) 11% (6%) 7% (12%) 72% (73%) 4% (5%)

Jag känner mig trygg i  skolan 7,8 (7,9) 53% (51%) 29% (35%) 13% (7%) * (4%) * (3%)

10. Förhindra kränkningar
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,9 (7,9) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att 

någon har vari t elak mot en elev
7,6 (7,6) 45% (45%) 40% (36%) 9% (10%) * (4%) * (5%)

Jag vet vem på skolan jag kan prata  med om någon 

har vari t elak mot en elev
8,3 (8,1) 63% (57%) 20% (27%) 7% (6%) 5% (5%) 5% (5%)

11. Övergripande nöjdhet (bildar ej index)
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Jag är nöjd med min skola  som helhet 6,7 (7,4) 32% (40%) 44% (41%) 12% (10%) 9% (5%) 4% (6%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att 
föredra framför ett lågt.

Elever åk 5 Grundskola
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Diagram över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Läs 
mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Vit stapel: Aktuell huvudman1/skolenhet

Grå stapel2: Samtliga deltagande skolenheter för huvudmannen1

Svart stapel: Samtliga deltagande skolenheter för insamlingsomgången

Resultat indexvärden – diagram

1. Veta vad som krävs

2. Stimulans

3. Til l it ti l l  elevens förmåga

4. Anpassning efter elevens behov

5. Utmaningar

6. Argumentation och kritiskt tänkande

7. Grundläggande värden i undervisningen/lärandet

8. Grundläggande värden på skolan

9. Delaktighet och inflytande

10. Ordningsregler

11. Studiero

12. Trygghet

13. Förhindra kränkningar

14. Elevhälsa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Osby kommun åk 9

Samtliga medverkande skolenheter åk 9

1 Med skolhuvudman avses den som anordnar skolverksamhet, till exempel en kommun, ett 
bolag eller en förening som driver en fristående skola.
2 Gäller endast för skolenheter med jämförelser mot huvudman.

Elever åk 9 Grundskola
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Tabell över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Läs 
mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Resultat indexvärden – tabell

1. Veta vad som krävs 6,7 6,3

2. Stimulans 4,3 5,1

3. Til l it ti l l  elevens förmåga 7,3 7,4

4. Anpassning efter elevens behov 6,8 6,9

5. Utmaningar 6,8 6,9

6. Argumentation och kritiskt tänkande 6,1 6,1

7. Grundläggande värden i 

undervisningen/lärandet
5,4 5,8

8. Grundläggande värden på skolan 5,5 6,2

9. Delaktighet och inflytande 5,1 5,1

10. Ordningsregler 4,8 5,1

11. Studiero 5,2 5,4

12. Trygghet 7,4 7,7

13. Förhindra kränkningar 6,3 6,5

14. Elevhälsa 6,5 6,5

Osby kommun åk 9
Samtliga medverkande 

skolenheter åk 9

Elever åk 9 Grundskola
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Diagrammet nedan visar indexvärdena för den aktuella huvudmannen/skolenheten 
jämfört med samtliga skolenheter i enkätomgången. Ett högt indexvärde indikerar en 
positiv uppfattning. Läs mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

För varje frågeområde (index) redovisas spridningen för samtliga skolenheter i 
enkätomgången genom boxdiagrammet. Den 10:e percentilen är den nivå som 10 procent 
av skolenheterna ligger under och 90:e percentilen den nivå som 10 procent av 
skolenheterna ligger över. På motsvarande sätt uttolkas den nedre kvartilen (p25), 
medianen (p50) och den övre kvartilen (p75). Den svarta punkten visar medelvärdet för 
den aktuella huvudmannen/skolenheten.

Resultat indexvärden – jämförelser

1. Veta vad som krävs

2. Stimulans

3. Tillit till elevens förmåga

4. Anpassning efter elevens behov

5. Utmaningar

6. Argumentation och kritiskt tänkande

7. Grundläggande värden i undervisningen/lärandet

8. Grundläggande värden på skolan

9. Delaktighet och inflytande

10. Ordningsregler

11. Studiero

12. Trygghet

13. Förhindra kränkningar

14. Elevhälsa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Exempel

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aktuell huvudman/skolenhet

p10 p25 p50 p75 p90

Elever åk 9 Grundskola
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Först presenteras indexvärdet för aktuell huvudman/skolenhet. Efter det presenteras 
resultatförändringen sedan den senaste skolenkäten aktuell huvudman/skolenhet deltog i.

Resultat indexvärden – förändring

Elever åk 9 Grundskola

2021 Förändring *

1. Veta vad som krävs 6,7 0,0

2. Stimulans 4,3 -0,6

3. Tillit till elevens förmåga 7,3 -0,3

4. Anpassning efter elevens behov 6,8 -0,1

5. Utmaningar 6,8 -0,1

6. Argumentation och kritiskt tänkande 6,1 0,0

7. Grundläggande värden i 

undervisningen/lärandet
5,4 0,1

8. Grundläggande värden på skolan 5,5 -0,4

9. Delaktighet och inflytande 5,1 0,2

10. Ordningsregler 4,8 0,2

11. Studiero 5,2 -0,1

12. Trygghet 7,4 -0,2

13. Förhindra kränkningar 6,3 0,0

14. Elevhälsa 6,5 0,0

* Förändring sedan HT 2018.
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Först presenteras indexvärdet för aktuell huvudman/skolenhet uppdelat på flickor och 
pojkar. Efter det presenteras resultatet för samtliga deltagande skolenheter i 
enkätomgången uppdelat på flickor och pojkar.

Resultat indexvärden – kön

Flickor Pojkar Flickor Pojkar

1. Veta vad som krävs 6,5 7,1 6,2 6,5

2. Stimulans 4,0 4,8 5,1 5,2

3. Tillit till elevens förmåga 7,1 7,6 7,4 7,5

4. Anpassning efter elevens behov 6,6 7,2 6,7 7,0

5. Utmaningar 6,9 6,7 7,0 6,8

6. Argumentation och kritiskt tänkande 5,9 6,3 6,1 6,2

7. Grundläggande värden i 

undervisningen/lärandet
5,0 5,8 5,7 5,9

8. Grundläggande värden på skolan 5,4 5,7 6,3 6,2

9. Delaktighet och inflytande 5,0 5,2 5,0 5,2

10. Ordningsregler 4,5 5,1 5,0 5,2

11. Studiero 5,0 5,5 5,3 5,6

12. Trygghet 7,1 7,9 7,6 8,0

13. Förhindra kränkningar 6,2 6,4 6,5 6,7

14. Elevhälsa 6,5 6,6 6,5 6,6

Osby kommun åk 9
Samtliga medverkande 

skolenheter åk 9

Elever åk 9 Grundskola

14



Resultat för frågeområden och påståenden för aktuell huvudman/skolenhet. Resultatet 
inom parentes är totalresultatet för målgruppen.

Läs mer om Skolenkätens redovisningsprinciper på www.skolinspektionen.se/skolenkaten. 

Resultat frågeområden och påståenden

1. Veta vad som krävs
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 6,7 (6,3) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Mina lärare förklarar vad vi  ska  göra  i  skolarbetet 

så  att jag förstår
6,8 (6,8) 24% (25%) 55% (54%) 12% (15%) 4% (3%) 5% (3%)

Jag tycker det är svårt att veta  vad jag ska  klara  av i  

skolan (-)
6,3 (5,7) * (7%) 23% (31%) 47% (40%) 19% (17%) ** (5%)

Jag vet vad jag behöver kunna för att nå  

kunskapskraven i  skolan
7,0 (6,5) 30% (23%) 47% (50%) 14% (19%) * (5%) * (3%)

2. Stimulans
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 4,3 (5,1) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Skolarbetet är intressant 4,6 (5,4) 5% (7%) 37% (55%) 42% (28%) 11% (8%) 5% (3%)

Skolarbetet är rol igt 3,7 (4,7) * (4%) 24% (43%) 51% (39%) 17% (11%) * (3%)

Skolarbetet s timulerar mig att lära  mig mer 4,7 (5,3) 5% (10%) 44% (45%) 33% (32%) 13% (9%) 6% (4%)

3. Tillit till elevens förmåga
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,3 (7,4) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Mina lärare får mig att tro på  mig s jä lv i  mitt 

skolarbete
5,8 (5,9) 18% (18%) 41% (44%) 24% (22%) 8% (8%) 9% (8%)

Mina lärare förväntar s ig att jag ska  göra  mitt 

bästa
7,8 (7,9) 42% (45%) 45% (42%) * (5%) * (2%) 5% (6%)

Jag kan nå  kunskapskraven i  skolan om jag 

försöker
8,2 (8,3) 57% (55%) 28% (36%) 8% (5%) * (1%) * (2%)

4. Anpassning efter elevens behov
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 6,8 (6,9) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Jag kan få  extraundervisning om jag skul le behöva 

det
7,0 (7,0) 28% (29%) 41% (41%) 10% (12%) 5% (5%) 15% (14%)

Mina lärare hjä lper mig i  skolarbetet när jag 

behöver det
7,2 (7,3) 34% (35%) 49% (51%) 9% (9%) * (3%) * (2%)

Skolarbetet är för svårt för mig (-) 6,2 (6,3) 4% (5%) 21% (24%) 55% (46%) 16% (22%) 4% (4%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att 
föredra framför ett lågt.

Elever åk 9 Grundskola
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5. Utmaningar
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 6,8 (6,9) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

I min skola  finns  det extrauppgi fter för de som 

hinner och vi l l  ha  det
7,4 (7,4) 34% (35%) 48% (45%) * (9%) * (3%) 8% (8%)

Jag kan få  svårare uppgi fter om jag vi l l 6,6 (7,0) 26% (28%) 43% (47%) 16% (12%) 5% (4%) 10% (10%)

Jag får för l i te utmanande arbetsuppgi fter i  skolan 

(-)
6,2 (6,3) 5% (5%) 19% (22%) 48% (45%) 18% (22%) 10% (7%)

6. Argumentation och kritiskt tänkande
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 6,1 (6,1) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

På  lektionerna får vi  diskutera  och debattera  ol ika  

frågor
5,9 (6,0) 14% (15%) 50% (52%) 20% (22%) 8% (6%) 8% (5%)

I min skola  får jag lära  mig att argumentera  för 

min sak
5,9 (6,0) 17% (20%) 43% (43%) 21% (20%) 8% (9%) 11% (8%)

Mina lärare uppmuntrar oss  elever att reflektera  

över vad vi  hör och läser
6,4 (6,3) 18% (17%) 50% (50%) 15% (18%) 5% (5%) 12% (10%)

7. Grundläggande värden i undervisningen/lärandet
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 5,4 (5,8) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

I min skola  pratar vi  om mänskl iga  rättigheter 5,9 (6,4) 16% (25%) 47% (44%) 21% (16%) 8% (8%) 8% (7%)

I min skola  pratar vi  om jämstä l ldhet mel lan 

könen
4,9 (5,1) 11% (15%) 33% (34%) 31% (24%) 13% (17%) 13% (10%)

I min skola  får jag öva  på  att göra  etiska  

s tä l lningstaganden
5,3 (5,8) 5% (11%) 31% (36%) 18% (17%) 6% (6%) 40% (30%)

8. Grundläggande värden på skolan
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 5,5 (6,2) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Mina lärare ger ki l lar och tjejer samma 

förutsättningar
6,4 (6,7) 29% (36%) 35% (34%) 16% (14%) 11% (11%) 9% (6%)

I min skola  respekterar vi  varandras  ol ikheter 5,4 (6,0) 12% (19%) 43% (46%) 27% (20%) 11% (9%) 8% (6%)

I min skola  respekterar elever och lärare varandra 4,9 (5,9) 10% (15%) 40% (51%) 27% (21%) 16% (7%) 7% (6%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att 
föredra framför ett lågt.
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9. Delaktighet och inflytande
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 5,1 (5,1) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Vi  elever har inflytande över undervisningens  

innehål l
4,9 (4,6) 4% (6%) 40% (35%) 33% (35%) 8% (13%) 16% (11%)

På lektionerna är vi  elever med och påverkar på  

vi lket sätt vi  ska  arbeta  med ol ika  skoluppgi fter
4,9 (5,0) 9% (9%) 40% (41%) 31% (32%) 14% (13%) 5% (6%)

I min skola  är vi  elever med och påverkar vår 

skolmi l jö
5,4 (5,7) 11% (14%) 42% (45%) 27% (23%) 8% (9%) 11% (9%)

10. Ordningsregler
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 4,8 (5,1) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

I min skola  föl jer eleverna de ordningsregler som 

finns
4,4 (4,9) 5% (7%) 35% (41%) 37% (34%) 15% (11%) 7% (7%)

I min skola  är vi  elever med och bestämmer vi lka  

ordningsregler vi  ska  ha
3,7 (3,9) 5% (7%) 27% (26%) 26% (30%) 28% (26%) 13% (11%)

Mina lärare ser ti l l  att ordningsreglerna på  skolan 

föl js
6,4 (6,5) 20% (22%) 46% (49%) 22% (17%) * (5%) ** (6%)

11. Studiero
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 5,2 (5,4) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Jag har s tudiero på  lektionerna 5,7 (5,7) 11% (12%) 52% (52%) 26% (24%) 6% (8%) 5% (4%)

På lektionerna s tör andra  elever ordningen i  

klassrummet (-)
4,4 (4,6) 17% (16%) 37% (36%) 35% (34%) 5% (9%) 6% (5%)

Mina lärare ser ti l l  att det är s tudiero på  

lektionerna
5,7 (6,0) 12% (15%) 50% (53%) 22% (22%) 9% (6%) 6% (5%)

12. Trygghet
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,4 (7,7) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

I min skola  finns  det elever som jag är rädd för (-) 7,6 (7,9) 6% (7%) 14% (12%) 21% (17%) 51% (60%) 8% (5%)

I min skola  finns  det personal  som jag är rädd för 

()
7,8 (7,9) 8% (7%) 8% (11%) 21% (18%) 55% (60%) 8% (5%)

Jag känner mig trygg i  skolan 6,9 (7,5) 31% (42%) 43% (40%) 11% (9%) 7% (5%) 8% (4%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att 
föredra framför ett lågt.
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13. Förhindra kränkningar
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 6,3 (6,5) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Min skola  arbetar aktivt med att förhindra  

kränkande behandl ing
5,9 (6,2) 18% (22%) 34% (40%) 27% (18%) 5% (8%) 15% (12%)

De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att 

en elev bl ivi t kränkt
6,0 (6,4) 21% (27%) 38% (38%) 17% (16%) 11% (8%) 13% (10%)

Jag vet vem på skolan jag kan prata  med om någon 

har vari t elak mot en elev
6,9 (7,0) 27% (35%) 47% (40%) 11% (11%) 5% (8%) 11% (7%)

14. Elevhälsa
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 6,5 (6,5) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Elevhälsogruppen i  min skola  frågar oss  elever om 

hur vi  upplever vår skol - och l ivss i tuation
5,7 (5,7) 13% (17%) 38% (37%) 21% (19%) 7% (11%) 21% (16%)

Jag kan gå  och prata  med skolsköterskan el ler 

kuratorn/skolpsykolog om vad jag vi l l , det måste 

inte ha  hänt något a l lvarl igt

6,8 (6,8) 29% (32%) 39% (35%) 10% (12%) 8% (9%) 15% (13%)

På min skola  är det OK att lämna lektionen om 

man känner ett behov av att träffa  skolsköterskan 

el ler kurator

7,0 (7,0) 33% (32%) 37% (35%) 11% (11%) 6% (7%) 13% (14%)

Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Jag är nöjd med min skola  som helhet 5,2 (6,3) 15% (24%) 40% (44%) 22% (16%) 16% (9%) 8% (6%)

Jag skul le rekommendera min skola 4,2 (5,7) 11% (22%) 27% (35%) 22% (18%) 27% (15%) 14% (11%)

15. Övergripande nöjdhet (bildar ej index)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att 
föredra framför ett lågt.
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Diagram över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Läs 
mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Vit stapel: Aktuell huvudman1/skolenhet

Grå stapel2: Samtliga deltagande skolenheter för huvudmannen1

Svart stapel: Samtliga deltagande skolenheter för insamlingsomgången

Resultat indexvärden – diagram

1. Veta vad som krävs

2. Stimulans

3. Til l it ti l l  elevens förmåga

4. Anpassning efter elevens behov

5. Utmaningar

6. Argumentation och kritiskt tänkande

7. Grundläggande värden i undervisningen/lärandet

8. Grundläggande värden på skolan

9. Delaktighet och inflytande

10. Ordningsregler

11. Studiero

12. Trygghet

13. Förhindra kränkningar

14. Elevhälsa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Osby kommun gymnasiet år 2

Samtliga medverkande skolenheter gymnasiet år 2

1 Med skolhuvudman avses den som anordnar skolverksamhet, till exempel en kommun, ett 
bolag eller en förening som driver en fristående skola.
2 Gäller endast för skolenheter med jämförelser mot huvudman.
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Tabell över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Läs 
mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Resultat indexvärden – tabell

1. Veta vad som krävs 7,1 6,6

2. Stimulans 5,7 5,8

3. Til l it ti l l  elevens förmåga 7,9 7,7

4. Anpassning efter elevens behov 7,3 7,0

5. Utmaningar 6,9 7,1

6. Argumentation och kritiskt tänkande 6,6 6,8

7. Grundläggande värden i 

undervisningen/lärandet
6,6 6,4

8. Grundläggande värden på skolan 7,5 7,7

9. Delaktighet och inflytande 6,3 5,8

10. Ordningsregler 6,4 6,3

11. Studiero 6,7 6,6

12. Trygghet 8,4 8,3

13. Förhindra kränkningar 7,8 7,5

14. Elevhälsa 7,7 7,4

 
Osby kommun gymnasiet år 

2

Samtliga medverkande 

skolenheter gymnasiet år 2
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Diagrammet nedan visar indexvärdena för den aktuella huvudmannen/skolenheten 
jämfört med samtliga skolenheter i enkätomgången. Ett högt indexvärde indikerar en 
positiv uppfattning. Läs mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

För varje frågeområde (index) redovisas spridningen för samtliga skolenheter i 
enkätomgången genom boxdiagrammet. Den 10:e percentilen är den nivå som 10 procent 
av skolenheterna ligger under och 90:e percentilen den nivå som 10 procent av 
skolenheterna ligger över. På motsvarande sätt uttolkas den nedre kvartilen (p25), 
medianen (p50) och den övre kvartilen (p75). Den svarta punkten visar medelvärdet för 
den aktuella huvudmannen/skolenheten.

Resultat indexvärden – jämförelser

1. Veta vad som krävs

2. Stimulans

3. Tillit till elevens förmåga

4. Anpassning efter elevens behov

5. Utmaningar

6. Argumentation och kritiskt tänkande

7. Grundläggande värden i undervisningen/lärandet

8. Grundläggande värden på skolan

9. Delaktighet och inflytande

10. Ordningsregler

11. Studiero

12. Trygghet

13. Förhindra kränkningar

14. Elevhälsa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Exempel

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aktuell huvudman/skolenhet

p10 p25 p50 p75 p90
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Först presenteras indexvärdet för aktuell huvudman/skolenhet. Efter det presenteras 
resultatförändringen sedan den senaste skolenkäten aktuell huvudman/skolenhet deltog i.

Resultat indexvärden – förändring

2021 Förändring *

1. Veta vad som krävs 7,1 0,2

2. Stimulans 5,7 0,0

3. Tillit till elevens förmåga 7,9 0,1

4. Anpassning efter elevens behov 7,3 -0,3

5. Utmaningar 6,9 0,0

6. Argumentation och kritiskt tänkande 6,6 0,3

7. Grundläggande värden i 

undervisningen/lärandet
6,6 0,8

8. Grundläggande värden på skolan 7,5 0,5

9. Delaktighet och inflytande 6,3 0,3

10. Ordningsregler 6,4 0,5

11. Studiero 6,7 0,3

12. Trygghet 8,4 0,3

13. Förhindra kränkningar 7,8 0,4

14. Elevhälsa 7,7 0,3

* Förändring sedan HT 2018.

 

Osby kommun gymnasiet 

år 2
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Först presenteras indexvärdet för aktuell huvudman/skolenhet uppdelat på flickor och 
pojkar. Efter det presenteras resultatet för samtliga deltagande skolenheter i 
enkätomgången uppdelat på flickor och pojkar.

Resultat indexvärden – kön

Flickor Pojkar Flickor Pojkar

1. Veta vad som krävs 7,0 7,2 6,4 6,7

2. Stimulans 5,5 5,9 5,7 5,8

3. Tillit till elevens förmåga 7,8 8,0 7,6 7,8

4. Anpassning efter elevens behov 7,2 7,4 6,8 7,1

5. Utmaningar 6,9 7,0 7,1 7,1

6. Argumentation och kritiskt tänkande 6,3 6,8 6,8 6,8

7. Grundläggande värden i 

undervisningen/lärandet
6,4 6,9 6,4 6,5

8. Grundläggande värden på skolan 7,7 7,4 7,7 7,6

9. Delaktighet och inflytande 6,2 6,5 5,7 5,9

10. Ordningsregler 6,3 6,6 6,3 6,4

11. Studiero 6,9 6,5 6,5 6,7

12. Trygghet 8,4 8,5 8,3 8,4

13. Förhindra kränkningar 7,6 8,0 7,4 7,5

14. Elevhälsa 7,5 7,8 7,3 7,5

 
Osby kommun gymnasiet år 2

Samtliga medverkande 

skolenheter gymnasiet år 2

Elever år 2 Gymnasieskola

23



Resultat för frågeområden och påståenden för aktuell huvudman/skolenhet. Resultatet 
inom parentes är totalresultatet för målgruppen.

Läs mer om Skolenkätens redovisningsprinciper på www.skolinspektionen.se/skolenkaten. 

Resultat frågeområden och påståenden

1. Veta vad som krävs
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,1 (6,6) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Mina lärare förklarar vad vi  ska  göra  i  skolarbetet 

så  att jag förstår
7,7 (7,2) 35% (30%) 61% (55%) 4% (12%) 0% (2%) 0% (2%)

Jag tycker det är svårt att veta  vad jag ska  klara  av i  

skolan (-)
6,5 (5,8) * (6%) 20% (29%) 48% (44%) 21% (17%) * (5%)

Jag vet vad jag behöver kunna för att nå  

kunskapskraven i  skolan
7,0 (6,7) 27% (24%) 57% (54%) 11% (17%) * (3%) * (2%)

2. Stimulans
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 5,7 (5,8) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Skolarbetet är intressant 6,0 (6,1) 10% (12%) 58% (62%) 25% (20%) * (4%) * (2%)

Skolarbetet är rol igt 5,5 (5,5) 9% (8%) 50% (52%) 31% (32%) 6% (6%) 4% (2%)

Skolarbetet s timulerar mig att lära  mig mer 5,6 (5,8) 10% (13%) 46% (51%) 35% (28%) * (5%) * (3%)

3. Tillit till elevens förmåga
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,9 (7,7) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Mina lärare får mig att tro på  mig s jä lv i  mitt 

skolarbete
7,0 (6,5) 26% (23%) 50% (48%) 17% (17%) 0% (4%) 7% (7%)

Mina lärare förväntar s ig att jag ska  göra  mitt 

bästa
8,4 (8,2) 50% (47%) 45% (42%) * (4%) 0% (1%) * (6%)

Jag kan nå  kunskapskraven i  skolan om jag 

försöker
8,2 (8,3) 50% (54%) 43% (39%) * (5%) 0% (1%) * (1%)

4. Anpassning efter elevens behov
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,3 (7,0) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Jag kan få  extraundervisning om jag skul le behöva 

det
7,7 (7,3) 34% (31%) 53% (43%) * (10%) * (3%) 8% (13%)

Mina lärare hjä lper mig i  skolarbetet när jag 

behöver det
8,0 (7,7) 42% (41%) 54% (49%) * (7%) 0% (1%) * (1%)

Skolarbetet är för svårt för mig (-) 6,1 (5,8) 4% (5%) 20% (28%) 57% (50%) 14% (14%) 4% (3%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att 
föredra framför ett lågt.
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5. Utmaningar
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 6,9 (7,1) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

I min skola  finns  det extrauppgi fter för de som 

hinner och vi l l  ha  det
7,4 (7,4) 28% (31%) 46% (41%) * (8%) * (2%) 17% (17%)

Jag kan få  svårare uppgi fter om jag vi l l 6,9 (7,1) 22% (28%) 46% (45%) ** (10%) * (3%) 19% (15%)

Jag får för l i te utmanande arbetsuppgi fter i  skolan 

(-)
6,6 (6,8) * (4%) 18% (16%) 46% (45%) 26% (29%) * (5%)

6. Argumentation och kritiskt tänkande
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 6,6 (6,8) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

På  lektionerna får vi  diskutera  och debattera  ol ika  

frågor
6,6 (6,6) 18% (21%) 60% (56%) 14% (16%) * (3%) * (4%)

I min skola  får jag lära  mig att argumentera  för 

min sak
6,3 (6,8) 16% (27%) 52% (47%) 18% (14%) 4% (5%) 11% (8%)

Mina lärare uppmuntrar oss  elever att reflektera  

över vad vi  hör och läser
6,9 (6,9) 19% (25%) 57% (52%) ** (13%) * (2%) 11% (8%)

7. Grundläggande värden i undervisningen/lärandet
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 6,6 (6,4) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

I min skola  pratar vi  om mänskl iga  rättigheter 7,1 (7,1) 26% (33%) 56% (44%) 10% (12%) * (5%) * (7%)

I min skola  pratar vi  om jämstä l ldhet mel lan 

könen
6,4 (6,0) 23% (21%) 45% (38%) 15% (19%) 8% (10%) 10% (12%)

I min skola  får jag öva  på  att göra  etiska  

s tä l lningstaganden
6,4 (6,1) ** (13%) 38% (38%) 11% (15%) * (5%) 39% (29%)

8. Grundläggande värden på skolan
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,5 (7,7) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Mina lärare ger ki l lar och tjejer samma 

förutsättningar
7,8 (8,2) 51% (54%) 35% (32%) * (6%) 7% (3%) * (6%)

I min skola  respekterar vi  varandras  ol ikheter 7,3 (7,4) 25% (35%) 64% (48%) 5% (9%) * (3%) * (5%)

I min skola  respekterar elever och lärare varandra 7,6 (7,4) 30% (32%) 62% (54%) * (8%) * (2%) 4% (4%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att 
föredra framför ett lågt.
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9. Delaktighet och inflytande
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 6,3 (5,8) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Vi  elever har inflytande över undervisningens  

innehål l
6,0 (5,1) 9% (8%) 59% (43%) 25% (33%) * (8%) * (8%)

På lektionerna är vi  elever med och påverkar på  

vi lket sätt vi  ska  arbeta  med ol ika  skoluppgi fter
6,2 (5,8) 13% (13%) 60% (51%) 18% (25%) 4% (6%) 4% (4%)

I min skola  är vi  elever med och påverkar vår 

skolmi l jö
6,8 (6,5) 22% (20%) 54% (50%) 7% (16%) 5% (4%) 11% (10%)

10. Ordningsregler
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 6,4 (6,3) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

I min skola  föl jer eleverna de ordningsregler som 

finns
6,4 (6,3) ** (14%) 67% (57%) 11% (17%) * (3%) 11% (9%)

I min skola  är vi  elever med och bestämmer vi lka  

ordningsregler vi  ska  ha
5,3 (5,1) 7% (11%) 38% (33%) 27% (25%) 6% (12%) 22% (18%)

Mina lärare ser ti l l  att ordningsreglerna på  skolan 

föl js
7,4 (7,4) 25% (31%) 61% (51%) 6% (8%) 0% (2%) 8% (7%)

11. Studiero
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 6,7 (6,6) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Jag har s tudiero på  lektionerna 6,7 (6,7) 21% (23%) 57% (55%) 13% (15%) * (4%) * (2%)

På lektionerna s tör andra  elever ordningen i  

klassrummet (-)
6,5 (6,2) * (7%) 20% (22%) 53% (46%) 22% (22%) * (4%)

Mina lärare ser ti l l  att det är s tudiero på  

lektionerna
7,0 (6,9) 23% (25%) 63% (57%) 11% (13%) * (2%) * (4%)

12. Trygghet
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 8,4 (8,3) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

I min skola  finns  det elever som jag är rädd för (-) 8,5 (8,3) * (4%) 9% (10%) 17% (18%) 67% (64%) * (4%)

I min skola  finns  det personal  som jag är rädd för 

()
8,8 (8,5) * (3%) * (8%) 17% (17%) 72% (69%) 4% (4%)

Jag känner mig trygg i  skolan 8,0 (8,2) 48% (53%) 44% (37%) * (5%) * (2%) * (3%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att 
föredra framför ett lågt.
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13. Förhindra kränkningar
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,8 (7,5) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Min skola  arbetar aktivt med att förhindra  

kränkande behandl ing
7,9 (7,3) 38% (31%) 42% (40%) * (9%) * (3%) 15% (18%)

De vuxna på skolan reagerar om de får reda på att 

en elev bl ivi t kränkt
7,9 (7,6) 35% (36%) 39% (35%) * (8%) * (3%) 21% (19%)

Jag vet vem på skolan jag kan prata  med om någon 

har vari t elak mot en elev
7,6 (7,5) 36% (40%) 51% (41%) * (9%) * (4%) 6% (6%)

14. Elevhälsa
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,7 (7,4) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Elevhälsogruppen i  min skola  frågar oss  elever om 

hur vi  upplever vår skol - och l ivss i tuation
7,1 (6,6) 25% (25%) 39% (41%) ** (14%) * (6%) 23% (15%)

Jag kan gå  och prata  med skolsköterskan el ler 

kuratorn/skolpsykolog om vad jag vi l l , det måste 

inte ha  hänt något a l lvarl igt

7,7 (7,8) 38% (42%) 45% (35%) * (6%) * (3%) 11% (14%)

På min skola  är det OK att lämna lektionen om 

man känner ett behov av att träffa  skolsköterskan 

el ler kurator

8,1 (7,8) 37% (39%) 38% (33%) * (6%) 0% (3%) *** (20%)

Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Jag är nöjd med min skola  som helhet 7,8 (7,7) 39% (44%) 51% (42%) 5% (7%) * (3%) * (4%)

Jag skul le rekommendera min skola 7,6 (7,6) 40% (44%) 42% (35%) 4% (9%) 5% (5%) 8% (7%)

15. Övergripande nöjdhet (bildar ej index)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att 
föredra framför ett lågt.
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Diagram över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Läs 
mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Vit stapel: Aktuell huvudman1/skolenhet

Grå stapel2: Samtliga deltagande skolenheter för huvudmannen1

Svart stapel: Samtliga deltagande skolenheter för insamlingsomgången

Resultat indexvärden – diagram

1. Information om utbildningens mål

2. Samverkan av undervisning

3. Stimulans och utmaningar

4. Til l it ti l l  elevens förmåga

5. Anpassning efter elevens behov

6. Argumentation och kritiskt tänkande

7. Grundläggande värden i undervisningen

8. Grundläggande värden på skolan

9. Elevinflytande

10. Ordningsregler

11. Studiero

12. Trygghet

13. Förhindra kränkningar

14. Särskilt stöd

15. Bedömning och betygsättning

16. Pedagogiskt ledarskap

17. Utveckling av utbildningen

18. Rutiner

19. Elevhälsa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Osby kommun grundskola

Samtliga medverkande skolenheter grundskola

1 Med skolhuvudman avses den som anordnar skolverksamhet, till exempel en kommun, ett 
bolag eller en förening som driver en fristående skola.
2 Gäller endast för skolenheter med jämförelser mot huvudman.
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Tabell över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Läs 
mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Resultat indexvärden – tabell

1. Information om utbildningens mål 7,4 7,6

2. Samverkan av undervisning 5,8 6,5

3. Stimulans och utmaningar 6,7 7,0

4. Til l it ti l l  elevens förmåga 7,8 8,2

5. Anpassning efter elevens behov 7,8 7,8

6. Argumentation och kritiskt tänkande 7,1 7,3

7. Grundläggande värden i undervisningen 7,5 8,0

8. Grundläggande värden på skolan 7,5 7,7

9. Elevinflytande 6,3 6,5

10. Ordningsregler 7,6 7,8

11. Studiero 6,7 6,8

12. Trygghet 7,8 8,0

13. Förhindra kränkningar 8,1 8,6

14. Särskilt stöd 7,7 7,9

15. Bedömning och betygsättning 7,0 7,4

16. Pedagogiskt ledarskap 7,3 7,7

17. Utveckling av utbildningen 6,6 7,1

18. Rutiner 6,4 6,9

19. Elevhälsa 7,1 7,8

Osby kommun grundskola
Samtliga medverkande 

skolenheter grundskola

Pedagogisk personal Grundskola
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Diagrammet nedan visar indexvärdena för den aktuella huvudmannen/skolenheten 
jämfört med samtliga skolenheter i enkätomgången. Ett högt indexvärde indikerar en 
positiv uppfattning. Läs mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

För varje frågeområde (index) redovisas spridningen för samtliga skolenheter i 
enkätomgången genom boxdiagrammet. Den 10:e percentilen är den nivå som 10 procent 
av skolenheterna ligger under och 90:e percentilen den nivå som 10 procent av 
skolenheterna ligger över. På motsvarande sätt uttolkas den nedre kvartilen (p25), 
medianen (p50) och den övre kvartilen (p75). Den svarta punkten visar medelvärdet för 
den aktuella huvudmannen/skolenheten.

Resultat indexvärden – jämförelser

1. Information om utbildningens mål

2. Samverkan av undervisning

3. Stimulans och utmaningar

4. Tillit till elevens förmåga

5. Anpassning efter elevens behov

6. Argumentation och kritiskt tänkande

7. Grundläggande värden i undervisningen

8. Grundläggande värden på skolan

9. Elevinflytande

10. Ordningsregler

11. Studiero

12. Trygghet

13. Förhindra kränkningar

14. Särskilt stöd

15. Bedömning och betygsättning

16. Pedagogiskt ledarskap

17. Utveckling av utbildningen

18. Rutiner

19. Elevhälsa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Exempel

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aktuell huvudman/skolenhet

p10 p25 p50 p75 p90
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Först presenteras indexvärdet för aktuell huvudman/skolenhet. Efter det presenteras 
resultatförändringen sedan den senaste skolenkäten aktuell huvudman/skolenhet deltog i.

Resultat indexvärden – förändring

Pedagogisk personal Grundskola

2021 Förändring *

1. Information om utbildningens mål 7,4 0,2

2. Samverkan av undervisning 5,8 0,2

3. Stimulans och utmaningar 6,7 -0,2

4. Tillit till elevens förmåga 7,8 0,1

5. Anpassning efter elevens behov 7,8 0,3

6. Argumentation och kritiskt tänkande 7,1 0,2

7. Grundläggande värden i 

undervisningen
7,5 0,0

8. Grundläggande värden på skolan 7,5 0,2

9. Elevinflytande 6,3 0,2

10. Ordningsregler 7,6 0,1

11. Studiero 6,7 0,1

12. Trygghet 7,8 0,3

13. Förhindra kränkningar 8,1 -0,1

14. Särskilt stöd 7,7 0,2

15. Bedömning och betygsättning 7,0 0,5

16. Pedagogiskt ledarskap 7,3 1,2

17. Utveckling av utbildningen 6,6 1,1

18. Rutiner 6,4 0,5

19. Elevhälsa 7,1 0,9

* Förändring sedan HT 2016.
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Resultat för frågeområden och påståenden för aktuell huvudman/skolenhet. Resultatet 
inom parentes är totalresultatet för målgruppen.

Läs mer om Skolenkätens redovisningsprinciper på www.skolinspektionen.se/skolenkaten. 

Resultat frågeområden och påståenden

1. Information om utbildningens mål
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,4 (7,6) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Jag informerar mina elever om vi lka  mål  

utbi ldningen har
8,2 (8,7) 49% (62%) 47% (36%) * (2%) 0% (0%) * (0%)

Mina elever förstår vad de ska  kunna för att nå  

kunskapskraven
6,9 (7,0) 16% (19%) 71% (71%) 9% (7%) 0% (0%) 4% (2%)

Jag ser ti l l  att mina elevers  vårdnadshavare vet 

vad som krävs  för att nå  kunskapskraven
7,0 (7,2) 26% (31%) 56% (54%) 13% (12%) * (1%) * (2%)

2. Samverkan av undervisning
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 5,8 (6,5) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

På  den här skolan har vi  ämnesöverskridande 

arbeten (t.ex. temaarbeten)
5,2 (5,8) 11% (17%) 38% (43%) 37% (32%) 8% (5%) 6% (3%)

Konferenserna i  skolan är ti l l  nytta  för 

undervisningen
6,1 (6,5) 17% (22%) 46% (52%) 31% (20%) * (3%) * (3%)

Jag samverkar med mina kol legor när jag planerar 

undervisningen
6,1 (7,2) 18% (37%) 52% (44%) 23% (15%) * (3%) * (1%)

3. Stimulans och utmaningar
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 6,7 (7,0) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Jag har möjl ighet att hi tta  utmaningar för mina 

elever
8,0 (8,4) 42% (54%) 52% (42%) * (3%) 0% (0%) * (0%)

Jag har utrymme att ge s timulerande uppgi fter ti l l  

a l la  elever
7,2 (7,2) 28% (29%) 60% (59%) ** (11%) 0% (1%) * (1%)

Jag tycker det är viktigt att eleverna får vänta  in 

varandra  så  att vi  går vidare ti l l sammans  i  

kunskapsutveckl ingen (-)

5,0 (5,3) 10% (8%) 40% (36%) 33% (38%) 12% (14%) 4% (4%)

4. Tillit till elevens förmåga
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,8 (8,2) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Mina elever kan nå  kunskapskraven i  de ämnen 

jag undervisar i
7,3 (7,6) 25% (33%) 67% (60%) 5% (5%) * (0%) * (1%)

Mina elever vi l l  utvecklas  och prestera  bra  i  

skolan
7,2 (7,6) 20% (33%) 74% (62%) * (4%) 0% (0%) * (1%)

Jag försöker inspirera  mina elever att utvecklas  så  

långt som möjl igt
9,0 (9,2) 71% (77%) *** (22%) 0% (0%) 0% (0%) * (0%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att 
föredra framför ett lågt.
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5. Anpassning efter elevens behov
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,8 (7,8) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Jag har förutsättningar att hjä lpa  elever som är i  

behov av det
6,9 (6,7) 26% (22%) 56% (59%) 16% (18%) * (1%) * (0%)

Jag anpassar min undervisning efter elevernas  

ol ika  förutsättningar
8,0 (8,3) 44% (50%) 52% (48%) * (2%) 0% (0%) * (0%)

Jag försöker hi tta  a l ternativa  arbetssätt för elever 

som har svårt att nå  kunskapskraven
8,4 (8,6) 54% (59%) 44% (39%) * (2%) 0% (0%) * (0%)

6. Argumentation och kritiskt tänkande
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,1 (7,3) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Det saknas  utrymme under lektionerna för 

gemensam reflektion och diskuss ion (-)
6,2 (6,3) * (5%) 25% (22%) 48% (51%) 21% (21%) * (2%)

På lektionerna har jag och eleverna diskuss ioner 

och debatter inom ramen för undervisningen
7,3 (7,4) 31% (33%) 59% (57%) 8% (9%) * (1%) * (1%)

Jag uppmuntrar mina elever ti l l  kri ti sk reflektion 7,8 (8,2) 38% (48%) 55% (46%) * (4%) 0% (0%) * (2%)

7. Grundläggande värden i undervisningen
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,5 (8,0) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

På  den här skolan pratar vi  om mänskl iga  

rättigheter
7,9 (8,5) 41% (58%) 42% (36%) * (3%) * (0%) 10% (3%)

På den här skolan pratar vi  om jämstä l ldhet 

mel lan könen
7,8 (8,3) 40% (54%) 44% (37%) 8% (5%) * (1%) * (3%)

Mina elever får öva  på  att göra  etiska  

s tä l lningstaganden
6,8 (7,0) 21% (26%) 57% (53%) 15% (14%) * (1%) * (5%)

8. Grundläggande värden på skolan
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,5 (7,7) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

På  den här skolan ges  ki l lar och tjejer samma 

förutsättningar
8,5 (8,7) 52% (61%) 40% (35%) * (2%) 0% (0%) * (1%)

På den här skolan respekterar eleverna varandras  

ol ikheter
6,7 (7,0) 13% (22%) 74% (67%) 8% (9%) * (1%) * (1%)

På den här skolan respekterar elever och lärare 

varandra
7,5 (7,5) 27% (34%) 69% (58%) * (7%) 0% (1%) * (0%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att 
föredra framför ett lågt.
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9. Elevinflytande
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 6,3 (6,5) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Eleverna ges  (efter å lder och mognad) möjl ighet 

att påverka  skolmi l jön
6,1 (6,6) 16% (18%) 51% (58%) 25% (17%) * (1%) * (5%)

Eleverna är med och påverkar undervisningens  

innehål l
6,0 (6,0) 9% (10%) 64% (61%) 24% (27%) * (1%) * (1%)

Jag låter mina elever påverka  arbetssätten i  

undervisningen
6,7 (6,9) 17% (22%) 67% (63%) ** (14%) 0% (0%) * (1%)

10. Ordningsregler
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,6 (7,8) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Skolans  personal  uppträder enigt när det gä l ler 

att upprätthål la  skolans  ordningsregler
6,9 (7,4) 29% (36%) 48% (52%) 19% (10%) * (2%) * (1%)

Jag är förtrogen med de upprättade 

ordningsreglerna i  den här skolan
8,9 (9,2) 67% (78%) 29% (19%) * (2%) 0% (0%) * (0%)

Eleverna föl jer skolans  ordningsregler 6,9 (6,7) 16% (13%) 76% (76%) 6% (11%) * (1%) * (0%)

11. Studiero
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 6,7 (6,8) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Det är en god s tudiemi l jö på  skolan 6,8 (7,2) 18% (29%) 67% (60%) 13% (10%) * (1%) * (1%)

Att upprätthål la  ordningen i  klassrummet tar upp 

en s tor del  av min undervisningstid (-)
6,4 (5,9) ** (11%) 17% (22%) 48% (46%) 25% (20%) * (1%)

Mina elever har s tudiero på  lektionerna 7,0 (7,2) 22% (27%) 66% (63%) 10% (8%) * (1%) * (1%)

12. Trygghet
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,8 (8,0) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Det är en trygg mi l jö för eleverna på  skolan 7,8 (8,0) 35% (45%) 63% (50%) * (4%) 0% (0%) * (1%)

De socia la  relationerna mel lan lärare och elever 

är goda
8,0 (8,4) 40% (52%) 58% (46%) * (1%) 0% (0%) * (0%)

På den här skolan känner s ig eleverna trygga 7,5 (7,6) *** (31%) 75% (64%) 0% (3%) 0% (0%) * (2%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att 
föredra framför ett lågt.
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13. Förhindra kränkningar
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 8,1 (8,6) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Jag har förutsättningar för att ingripa  om elever är 

elaka  mot varandra
8,1 (8,2) 44% (52%) 53% (41%) * (6%) 0% (0%) * (1%)

Jag vet vad jag ska  göra  om jag upptäcker att en 

elev utsätts  för kränkningar
8,8 (9,1) 65% (75%) 32% (23%) * (2%) 0% (0%) * (0%)

På den här skolan bedrivs  ett mål inriktat arbete 

för att förhindra  kränkande behandl ing
7,5 (8,4) 39% (59%) 44% (33%) 12% (5%) * (1%) * (1%)

14. Särskilt stöd
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,7 (7,9) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

På  den här skolan upprättas  åtgärdsprogram för 

de elever som ska  få  särski l t s töd
8,5 (8,7) 60% (65%) 33% (28%) 5% (5%) * (1%) * (2%)

Om det framkommer att en elev på  skolan har 

behov av särski l t s töd utreds  det snabbt
6,3 (6,9) 19% (30%) 48% (47%) 27% (17%) * (2%) * (3%)

På den här skolan ges  särski l t s töd så  långt som 

möjl igt inom den elevgrupp som eleven normalt 

sett ti l lhör

8,1 (8,2) 48% (53%) 42% (37%) * (7%) 0% (1%) * (1%)

15. Bedömning och betygsättning
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,0 (7,4) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

På  den här skolan är det tydl igt hur bedömningen 

av elevernas  kunskapsutveckl ing ska  gå  ti l l
6,9 (7,5) 25% (34%) 54% (54%) 17% (9%) * (1%) * (2%)

Jag får det s töd jag behöver för att göra  l ikvärdiga  

bedömningar av elevernas  kunskapsutveckl ing
7,0 (7,4) 27% (32%) 49% (54%) 17% (9%) 0% (1%) 7% (3%)

På den här skolan samarbetar vi  lärare kring 

bedömning av elevernas  kunskaper
7,1 (7,4) 29% (35%) 53% (50%) 14% (11%) * (1%) * (2%)

16. Pedagogiskt ledarskap
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,3 (7,7) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Rektor har god kunskap om det dagl iga  arbetet i  

skolan
7,1 (7,4) 29% (37%) 52% (44%) 8% (11%) 4% (3%) 7% (5%)

Rektor arbetar för att främja  elevernas  

kunskapsutveckl ing
7,6 (8,1) 37% (48%) 44% (39%) 10% (6%) * (1%) ** (6%)

Rektor tar ansvar för det pedagogiska  arbetet på  

skolan
7,1 (7,6) 33% (42%) 40% (40%) 17% (11%) * (2%) * (6%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att 
föredra framför ett lågt.
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17. Utveckling av utbildningen
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 6,6 (7,1) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Rektor ser ti l l  att utvärdering av elevernas  

kunskapsutveckl ing l igger ti l l  grund för utveckl ing 

av utbi ldningen

7,0 (7,7) 24% (37%) 42% (40%) ** (8%) * (1%) 20% (14%)

Rektor ser ti l l  att arbetssätt förändras  om 

eleverna inte uppnår kunskapskraven
6,4 (6,7) 21% (24%) 38% (41%) 23% (16%) * (3%) ** (16%)

Rektor ser ti l l  att uppföl jningen av mitt och mina 

kol legors  arbete leder ti l l  relevanta förändringar i  

arbetssätt

6,5 (6,8) 22% (25%) 42% (43%) 18% (15%) 4% (3%) 13% (13%)

18. Rutiner
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 6,4 (6,9) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

På den här skolan finns  rutiner för att introducera  

nyanstäl lda  lärare ti l l  arbetet
5,7 (6,5) 17% (25%) 32% (41%) 25% (21%) 8% (5%) 18% (9%)

På den här skolan finns  rutiner för att handleda 

nyanstäl lda  lärare i  arbetet
5,5 (6,1) 17% (21%) 25% (38%) 28% (23%) 9% (6%) 21% (13%)

På den här skolan finns  det tydl iga  rutiner 

gä l lande anmälningsskyldighet ti l l  

socia lnämnden

8,0 (8,2) 44% (51%) 35% (33%) 10% (7%) 0% (1%) 12% (7%)

19. Elevhälsa
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,1 (7,8) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Elevhälsogruppen på den här skolan frågar 

eleverna om deras  uppfattning om s in skol - och 

l ivss i tuation

6,9 (8,1) 29% (48%) 31% (32%) 13% (6%) 5% (2%) 22% (13%)

Jag kan få  råd och s töd av elevhälsogruppen för att 

s jä lv kunna hjä lpa  mina elever i  deras  utmaningar
7,4 (7,8) 40% (47%) 39% (39%) 15% (10%) * (2%) * (3%)

I min skola  finns  beredskap för att i  det dagl iga  

arbetet hantera  s i tuationer som kräver 

elevhälsogruppens  kompetenser

7,0 (7,3) 32% (37%) 40% (42%) 14% (13%) 4% (2%) 10% (6%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att 
föredra framför ett lågt.
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Diagram över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Läs 
mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Vit stapel: Aktuell huvudman1/skolenhet

Grå stapel2: Samtliga deltagande skolenheter för huvudmannen1

Svart stapel: Samtliga deltagande skolenheter för insamlingsomgången

Resultat indexvärden – diagram

1. Information om utbildningens mål

2. Samverkan av undervisning

3. Stimulans och utmaningar

4. Til l it ti l l  elevens förmåga

5. Anpassning efter elevens behov

6. Argumentation och kritiskt tänkande

7. Grundläggande värden i undervisningen

8. Grundläggande värden på skolan

9. Elevinflytande

10. Ordningsregler

11. Studiero

12. Trygghet

13. Förhindra kränkningar

14. Särskilt stöd

15. Bedömning och betygsättning

16. Pedagogiskt ledarskap

17. Utveckling av utbildningen

18. Rutiner

19. Elevhälsa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Osby kommun gymnasium

Samtliga medverkande skolenheter gymnasium

1 Med skolhuvudman avses den som anordnar skolverksamhet, till exempel en kommun, ett 
bolag eller en förening som driver en fristående skola.
2 Gäller endast för skolenheter med jämförelser mot huvudman.
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Tabell över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Läs 
mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Resultat indexvärden – tabell

1. Information om utbildningens mål 7,7 7,2

2. Samverkan av undervisning 6,7 6,4

3. Stimulans och utmaningar 7,4 7,1

4. Til l it ti l l  elevens förmåga 8,4 8,1

5. Anpassning efter elevens behov 8,6 7,9

6. Argumentation och kritiskt tänkande 8,0 7,7

7. Grundläggande värden i undervisningen 8,1 7,8

8. Grundläggande värden på skolan 8,4 8,1

9. Elevinflytande 7,4 6,8

10. Ordningsregler 7,9 7,8

11. Studiero 8,0 7,5

12. Trygghet 8,5 8,4

13. Förhindra kränkningar 8,8 8,4

14. Särskilt stöd 9,0 8,2

15. Bedömning och betygsättning 7,1 7,4

16. Pedagogiskt ledarskap 8,4 7,5

17. Utveckling av utbildningen 7,9 6,7

18. Rutiner 7,1 6,9

19. Elevhälsa 9,0 8,3

Osby kommun gymnasium
Samtliga medverkande 

skolenheter gymnasium
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Diagrammet nedan visar indexvärdena för den aktuella huvudmannen/skolenheten 
jämfört med samtliga skolenheter i enkätomgången. Ett högt indexvärde indikerar en 
positiv uppfattning. Läs mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten. 

För varje frågeområde (index) redovisas spridningen för samtliga skolenheter i 
enkätomgången genom boxdiagrammet. Den 10:e percentilen är den nivå som 10 procent 
av skolenheterna ligger under och 90:e percentilen den nivå som 10 procent av 
skolenheterna ligger över. På motsvarande sätt uttolkas den nedre kvartilen (p25), 
medianen (p50) och den övre kvartilen (p75). Den svarta punkten visar medelvärdet för 
den aktuella huvudmannen/skolenheten.

Resultat indexvärden – jämförelser

1. Information om utbildningens mål

2. Samverkan av undervisning

3. Stimulans och utmaningar

4. Tillit till elevens förmåga

5. Anpassning efter elevens behov

6. Argumentation och kritiskt tänkande

7. Grundläggande värden i undervisningen

8. Grundläggande värden på skolan

9. Elevinflytande

10. Ordningsregler

11. Studiero

12. Trygghet

13. Förhindra kränkningar

14. Särskilt stöd

15. Bedömning och betygsättning

16. Pedagogiskt ledarskap

17. Utveckling av utbildningen

18. Rutiner

19. Elevhälsa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Exempel

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aktuell huvudman/skolenhet

p10 p25 p50 p75 p90
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Först presenteras indexvärdet för aktuell huvudman/skolenhet. Efter det presenteras 
resultatförändringen sedan den senaste skolenkäten aktuell huvudman/skolenhet deltog i.

Resultat indexvärden – förändring

Pedagogisk personal Gymnasieskola

2021 Förändring *

1. Information om utbildningens mål 7,7 0,1

2. Samverkan av undervisning 6,7 0,1

3. Stimulans och utmaningar 7,4 0,3

4. Tillit till elevens förmåga 8,4 0,1

5. Anpassning efter elevens behov 8,6 0,4

6. Argumentation och kritiskt tänkande 8,0 -0,2

7. Grundläggande värden i 

undervisningen
8,1 0,0

8. Grundläggande värden på skolan 8,4 0,1

9. Elevinflytande 7,4 0,2

10. Ordningsregler 7,9 0,1

11. Studiero 8,0 0,1

12. Trygghet 8,5 0,3

13. Förhindra kränkningar 8,8 0,1

14. Särskilt stöd 9,0 0,0

15. Bedömning och betygsättning 7,1 -0,1

16. Pedagogiskt ledarskap 8,4 0,3

17. Utveckling av utbildningen 7,9 0,6

18. Rutiner 7,1 0,0

19. Elevhälsa 9,0 0,1

* Förändring sedan HT 2018.
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Resultat för frågeområden och påståenden för aktuell huvudman/skolenhet. Resultatet 
inom parentes är totalresultatet för målgruppen.

Läs mer om Skolenkätens redovisningsprinciper på www.skolinspektionen.se/skolenkaten. 

Resultat frågeområden och påståenden

1. Information om utbildningens mål
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,7 (7,2) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Jag informerar mina elever om vi lka  mål  

utbi ldningen har
9,1 (8,8) 73% (67%) 24% (31%) * (2%) 0% (0%) * (1%)

Mina elever förstår vad de ska  kunna för att nå  

kunskapskraven
7,3 (7,1) ** (20%) 65% (70%) * (8%) 0% (0%) 0% (2%)

Jag ser ti l l  att mina elevers  vårdnadshavare vet 

vad som krävs  för att nå  kunskapskraven
6,6 (5,7) 18% (15%) 51% (45%) 16% (28%) * (7%) * (5%)

2. Samverkan av undervisning
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 6,7 (6,4) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

På  den här skolan har vi  ämnesöverskridande 

arbeten (t.ex. temaarbeten)
6,4 (6,2) 20% (21%) 53% (44%) 24% (26%) * (4%) * (4%)

Konferenserna i  skolan är ti l l  nytta  för 

undervisningen
6,7 (5,9) 24% (16%) 51% (49%) 18% (26%) * (5%) * (3%)

Jag samverkar med mina kol legor när jag planerar 

undervisningen
6,9 (7,0) 25% (31%) 56% (50%) 15% (15%) * (3%) * (1%)

3. Stimulans och utmaningar
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,4 (7,1) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Jag har möjl ighet att hi tta  utmaningar för mina 

elever
8,6 (8,5) 60% (58%) 36% (39%) * (2%) 0% (0%) * (0%)

Jag har utrymme att ge s timulerande uppgi fter ti l l  

a l la  elever
8,2 (7,3) 51% (32%) *** (57%) * (10%) 0% (1%) 0% (1%)

Jag tycker det är viktigt att eleverna får vänta  in 

varandra  så  att vi  går vidare ti l l sammans  i  

kunskapsutveckl ingen (-)

5,2 (5,3) * (8%) 31% (36%) 33% (38%) 16% (13%) * (4%)

4. Tillit till elevens förmåga
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 8,4 (8,1) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Mina elever kan nå  kunskapskraven i  de ämnen 

jag undervisar i
7,9 (7,9) *** (43%) 55% (51%) * (4%) 0% (0%) 0% (1%)

Mina elever vi l l  utvecklas  och prestera  bra  i  

skolan
7,7 (7,3) ** (27%) 67% (64%) 0% (8%) 0% (0%) * (1%)

Jag försöker inspirera  mina elever att utvecklas  så  

långt som möjl igt
9,4 (9,2) 82% (75%) 18% (24%) 0% (0%) 0% (*) 0% (***)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att 
föredra framför ett lågt.
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5. Anpassning efter elevens behov
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 8,6 (7,9) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Jag har förutsättningar att hjä lpa  elever som är i  

behov av det
8,4 (7,1) 56% (28%) *** (58%) * (13%) 0% (1%) 0% (0%)

Jag anpassar min undervisning efter elevernas  

ol ika  förutsättningar
8,8 (8,1) 64% (46%) 36% (51%) 0% (2%) 0% (0%) 0% (1%)

Jag försöker hi tta  a l ternativa  arbetssätt för elever 

som har svårt att nå  kunskapskraven
8,7 (8,3) 64% (53%) ** (42%) * (4%) 0% (0%) 0% (1%)

6. Argumentation och kritiskt tänkande
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 8,0 (7,7) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Det saknas  utrymme under lektionerna för 

gemensam reflektion och diskuss ion (-)
7,2 (6,8) * (3%) 15% (16%) 45% (51%) 35% (28%) * (2%)

På lektionerna har jag och eleverna diskuss ioner 

och debatter inom ramen för undervisningen
7,8 (7,6) *** (38%) 58% (52%) * (8%) 0% (1%) 0% (1%)

Jag uppmuntrar mina elever ti l l  kri ti sk reflektion 8,8 (8,5) 67% (58%) ** (38%) * (2%) 0% (0%) 0% (1%)

7. Grundläggande värden i undervisningen
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 8,1 (7,8) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

På  den här skolan pratar vi  om mänskl iga  

rättigheter
8,5 (8,4) 56% (53%) 38% (39%) * (4%) 0% (1%) * (4%)

På den här skolan pratar vi  om jämstä l ldhet 

mel lan könen
8,5 (8,3) 62% (54%) ** (38%) * (4%) 0% (1%) 0% (4%)

Mina elever får öva  på  att göra  etiska  

s tä l lningstaganden
7,3 (6,8) 38% (28%) 36% (47%) 15% (18%) * (3%) * (5%)

8. Grundläggande värden på skolan
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 8,4 (8,1) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

På  den här skolan ges  ki l lar och tjejer samma 

förutsättningar
9,2 (8,7) 76% (61%) 24% (35%) 0% (1%) 0% (0%) 0% (2%)

På den här skolan respekterar eleverna varandras  

ol ikheter
7,7 (7,4) 33% (26%) 64% (63%) * (6%) 0% (0%) * (4%)

På den här skolan respekterar elever och lärare 

varandra
8,3 (8,3) 51% (50%) 45% (47%) * (2%) 0% (0%) * (0%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att 
föredra framför ett lågt.
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9. Elevinflytande
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,4 (6,8) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Eleverna ges  (efter å lder och mognad) möjl ighet 

att påverka  skolmi l jön
7,5 (6,8) 29% (21%) 65% (54%) * (13%) 0% (2%) * (9%)

Eleverna är med och påverkar undervisningens  

innehål l
6,9 (6,3) 25% (17%) 55% (58%) 15% (22%) * (2%) * (1%)

Jag låter mina elever påverka  arbetssätten i  

undervisningen
7,8 (7,3) *** (31%) 55% (56%) * (11%) 0% (1%) 0% (1%)

10. Ordningsregler
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,9 (7,8) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Skolans  personal  uppträder enigt när det gä l ler 

att upprätthål la  skolans  ordningsregler
7,3 (7,3) 31% (32%) 56% (52%) 13% (11%) 0% (2%) 0% (3%)

Jag är förtrogen med de upprättade 

ordningsreglerna i  den här skolan
9,1 (8,9) 75% (71%) ** (26%) * (2%) 0% (0%) 0% (1%)

Eleverna föl jer skolans  ordningsregler 7,3 (7,1) 20% (20%) 80% (71%) 0% (7%) 0% (1%) 0% (1%)

11. Studiero
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 8,0 (7,5) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Det är en god s tudiemi l jö på  skolan 8,2 (7,6) 45% (37%) 55% (54%) 0% (8%) 0% (1%) 0% (1%)

Att upprätthål la  ordningen i  klassrummet tar upp 

en s tor del  av min undervisningstid (-)
7,7 (7,2) * (5%) * (11%) 53% (46%) 40% (37%) 0% (1%)

Mina elever har s tudiero på  lektionerna 8,1 (7,6) 42% (33%) 58% (61%) 0% (5%) 0% (0%) 0% (1%)

12. Trygghet
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 8,5 (8,4) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Det är en trygg mi l jö för eleverna på  skolan 8,6 (8,3) 58% (53%) 42% (43%) 0% (2%) 0% (0%) 0% (1%)

De socia la  relationerna mel lan lärare och elever 

är goda
8,7 (8,7) 62% (61%) 38% (38%) 0% (1%) 0% (0%) 0% (1%)

På den här skolan känner s ig eleverna trygga 8,2 (8,1) *** (43%) 53% (52%) 0% (1%) 0% (0%) * (3%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att 
föredra framför ett lågt.
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13. Förhindra kränkningar
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 8,8 (8,4) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Jag har förutsättningar för att ingripa  om elever är 

elaka  mot varandra
8,5 (8,1) 49% (49%) 42% (42%) 0% (5%) 0% (1%) 9% (3%)

Jag vet vad jag ska  göra  om jag upptäcker att en 

elev utsätts  för kränkningar
9,1 (8,8) 75% (66%) ** (31%) * (2%) 0% (0%) 0% (1%)

På den här skolan bedrivs  ett mål inriktat arbete 

för att förhindra  kränkande behandl ing
8,9 (8,2) 71% (52%) ** (38%) * (5%) 0% (1%) 0% (3%)

14. Särskilt stöd
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 9,0 (8,2) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

På  den här skolan upprättas  åtgärdsprogram för 

de elever som ska  få  särski l t s töd
9,2 (8,6) 76% (60%) 20% (31%) * (5%) 0% (1%) * (4%)

Om det framkommer att en elev på  skolan har 

behov av särski l t s töd utreds  det snabbt
9,1 (7,6) 69% (41%) ** (44%) 0% (10%) 0% (1%) * (4%)

På den här skolan ges  särski l t s töd så  långt som 

möjl igt inom den elevgrupp som eleven normalt 

sett ti l lhör

8,8 (8,3) 69% (53%) 24% (37%) * (5%) 0% (1%) * (4%)

15. Bedömning och betygsättning
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,1 (7,4) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

På  den här skolan är det tydl igt hur bedömningen 

av elevernas  kunskapsutveckl ing ska  gå  ti l l
7,1 (7,4) 25% (33%) 55% (55%) * (9%) 0% (1%) * (2%)

Jag får det s töd jag behöver för att göra  l ikvärdiga  

bedömningar av elevernas  kunskapsutveckl ing
7,7 (7,3) 38% (32%) 47% (53%) * (10%) 0% (2%) * (3%)

På den här skolan samarbetar vi  lärare kring 

bedömning av elevernas  kunskaper
6,7 (7,4) 24% (35%) 56% (51%) * (11%) * (1%) 0% (1%)

16. Pedagogiskt ledarskap
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 8,4 (7,5) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Rektor har god kunskap om det dagl iga  arbetet i  

skolan
8,3 (7,3) 49% (36%) 47% (44%) * (12%) 0% (3%) * (5%)

Rektor arbetar för att främja  elevernas  

kunskapsutveckl ing
8,7 (7,8) 58% (44%) *** (40%) 0% (8%) 0% (2%) * (7%)

Rektor tar ansvar för det pedagogiska  arbetet på  

skolan
8,2 (7,3) 45% (38%) 49% (41%) * (13%) 0% (3%) * (5%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att 
föredra framför ett lågt.
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17. Utveckling av utbildningen
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,9 (6,7) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Rektor ser ti l l  att utvärdering av elevernas  

kunskapsutveckl ing l igger ti l l  grund för utveckl ing 

av utbi ldningen

8,0 (7,2) 38% (30%) 42% (39%) * (11%) 0% (3%) * (17%)

Rektor ser ti l l  att arbetssätt förändras  om 

eleverna inte uppnår kunskapskraven
7,9 (6,6) 38% (22%) 36% (39%) * (17%) 0% (4%) ** (18%)

Rektor ser ti l l  att uppföl jningen av mitt och mina 

kol legors  arbete leder ti l l  relevanta förändringar i  

arbetssätt

7,7 (6,4) 38% (22%) 36% (41%) 11% (18%) 0% (5%) 15% (15%)

18. Rutiner
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,1 (6,9) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

På den här skolan finns  rutiner för att introducera  

nyanstäl lda  lärare ti l l  arbetet
7,0 (6,6) 25% (26%) 49% (39%) * (18%) * (5%) 13% (12%)

På den här skolan finns  rutiner för att handleda 

nyanstäl lda  lärare i  arbetet
6,3 (6,1) ** (19%) 38% (37%) 20% (23%) * (6%) 20% (16%)

På den här skolan finns  det tydl iga  rutiner 

gä l lande anmälningsskyldighet ti l l  

socia lnämnden

8,1 (7,9) 42% (41%) 38% (33%) * (7%) 0% (1%) * (18%)

19. Elevhälsa
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 9,0 (8,3) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Elevhälsogruppen på den här skolan frågar 

eleverna om deras  uppfattning om s in skol - och 

l ivss i tuation

9,0 (8,7) 62% (56%) 22% (29%) * (3%) 0% (0%) * (12%)

Jag kan få  råd och s töd av elevhälsogruppen för att 

s jä lv kunna hjä lpa  mina elever i  deras  utmaningar
9,0 (8,2) 76% (55%) 15% (35%) * (6%) * (1%) * (3%)

I min skola  finns  beredskap för att i  det dagl iga  

arbetet hantera  s i tuationer som kräver 

elevhälsogruppens  kompetenser

9,2 (8,1) 76% (49%) 15% (38%) * (6%) * (1%) * (6%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att 
föredra framför ett lågt.
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Diagram över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Läs 
mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Vit stapel: Aktuell huvudman1/skolenhet

Grå stapel2: Samtliga deltagande skolenheter för huvudmannen1

Svart stapel: Samtliga deltagande skolenheter för insamlingsomgången

Resultat indexvärden – diagram

1. Stimulans

2. Anpassning efter elevens behov

3. Arbetsro

4. Trygghet

5. Förhindra kränkningar

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Osby kommun förskoleklass

Samtliga medverkande skolenheter förskoleklass

1 Med skolhuvudman avses den som anordnar skolverksamhet, till exempel en kommun, ett 
bolag eller en förening som driver en fristående skola.
2 Gäller endast för skolenheter med jämförelser mot huvudman.

Vårdnadshavare Förskoleklass
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Tabell över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Läs 
mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Resultat indexvärden – tabell

1. Stimulans 8,2 8,3

2. Anpassning efter elevens behov 8,1 8,3

3. Arbetsro 7,2 7,2

4. Trygghet 8,1 8,1

5. Förhindra kränkningar 7,4 8,0

 
Osby kommun 

förskoleklass

Samtliga medverkande 

skolenheter förskoleklass
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Diagrammet nedan visar indexvärdena för den aktuella huvudmannen/skolenheten 
jämfört med samtliga skolenheter i enkätomgången. Ett högt indexvärde indikerar en 
positiv uppfattning. Läs mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

För varje frågeområde (index) redovisas spridningen för samtliga skolenheter i 
enkätomgången genom boxdiagrammet. Den 10:e percentilen är den nivå som 10 procent 
av skolenheterna ligger under och 90:e percentilen den nivå som 10 procent av 
skolenheterna ligger över. På motsvarande sätt uttolkas den nedre kvartilen (p25), 
medianen (p50) och den övre kvartilen (p75). Den svarta punkten visar medelvärdet för 
den aktuella huvudmannen/skolenheten.

Resultat indexvärden – jämförelser

1. Stimulans

2. Anpassning efter elevens behov

3. Arbetsro

4. Trygghet

5. Förhindra kränkningar

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Exempel

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aktuell huvudman/skolenhet

p10 p25 p50 p75 p90
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Först presenteras indexvärdet för aktuell huvudman/skolenhet. Efter det presenteras 
resultatförändringen sedan den senaste skolenkäten aktuell huvudman/skolenhet deltog i.

Resultat indexvärden – förändring

Vårdnadshavare Förskoleklass

2021 Förändring *

1. Stimulans 8,2 -0,1

2. Anpassning efter elevens behov 8,1 0,0

3. Arbetsro 7,2 -0,2

4. Trygghet 8,1 -0,2

5. Förhindra kränkningar 7,4 -0,4

* Förändring sedan HT 2018.

 

Osby kommun 

förskoleklass
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Resultat för frågeområden och påståenden för aktuell huvudman/skolenhet. Resultatet 
inom parentes är totalresultatet för målgruppen.

Läs mer om Skolenkätens redovisningsprinciper på www.skolinspektionen.se/skolenkaten. 

Resultat frågeområden och påståenden

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att 
föredra framför ett lågt.

1. Stimulans
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 8,2 (8,3) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

När mitt barn har lärt s ig något nytt i  

förskoleklassen vi l l  hon/han lära  s ig mer om det
8,0 (8,0) 50% (46%) 37% (42%) 8% (6%) * (1%) * (5%)

Mitt barns  lärare väcker mitt barns  intresse för 

skolarbetet
8,2 (8,5) 51% (57%) 40% (32%) * (4%) * (1%) * (6%)

Undervisningen i  förskoleklassen väcker mitt 

barns  lust att lära
8,3 (8,4) 53% (55%) 38% (34%) * (5%) * (1%) * (5%)

2. Anpassning efter elevens behov
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 8,1 (8,3) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Undervisningen i  förskoleklassen passar mitt barn 8,1 (8,3) 47% (52%) 45% (34%) * (5%) * (1%) * (8%)

Mitt barn får den hjä lp som hon/han behöver för 

att kunna föl ja  med i  undervisningen
8,4 (8,7) 53% (59%) 40% (29%) * (3%) * (1%) * (8%)

Mitt barn behöver mer hjä lp än skolan ger 

henne/honom (-)
7,8 (7,8) * (6%) 14% (11%) 24% (20%) 54% (53%) * (11%)

3. Arbetsro
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,2 (7,2) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Jag upplever att mitt barn har arbetsro i  

förskoleklassen
7,6 (7,2) 38% (29%) 41% (43%) * (11%) * (3%) 9% (14%)

Jag upplever att mitt barns  lärare säger ti l l  dem 

som stör
7,7 (8,1) 29% (37%) 41% (28%) * (4%) * (1%) 24% (30%)

Jag upplever att mitt barn har svårt att koncentrera  

s ig på  s ina  arbetsuppgi fter för att det är så  hög 

l judnivå  (-)

6,3 (6,4) 8% (6%) 22% (20%) 31% (26%) 27% (27%) 13% (22%)

4. Trygghet
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 8,1 (8,1) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Mitt barn känner s ig tryggt i  skolan 8,3 (8,4) 54% (57%) 44% (38%) * (4%) * (1%) 0% (0%)

Det finns  elever på  skolan som mitt barn är rädd 

för (-)
7,1 (6,8) 6% (9%) 21% (17%) 22% (24%) 45% (40%) 6% (9%)

Det finns  personal  på  skolan som mitt barn är 

rädd för (-)
8,8 (9,1) * (2%) * (3%) 13% (12%) 73% (73%) 6% (10%)
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5. Förhindra kränkningar
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,4 (8,0) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Jag vet vem jag kan vända mig ti l l  på  skolan om jag 

får reda på  att en elev bl ivi t kränkt
7,7 (7,9) 51% (53%) 24% (29%) 13% (8%) * (5%) * (5%)

I mitt barns  skola  framgår det tydl igt att 

kränkande behandl ing inte accepteras
7,3 (8,1) 35% (50%) 42% (33%) 10% (6%) * (2%) * (9%)

Jag upplever att mitt barns  skola  arbetar aktivt 

med att förhindra  kränkande behandl ing
7,1 (8,0) 28% (43%) 47% (34%) * (6%) * (2%) 12% (15%)

6. Modersmålsundervisning (bildar ej index) Ja Nej

Andel Andel

Har di tt barn ett annat el ler ytterl igare språk än 

svenska som modersmål ?
15% (23%) 85% (77%)

6. Modersmålsundervisning (bildar ej index)
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

I förskoleklassen ges  mitt barn utrymme att, vid 

s idan av det svenska språket, även utveckla  s i tt 

modersmål

3,0 (4,5) * (22%) * (19%) 0% (10%) 50% (33%) * (16%)

7. Särskilt stöd (bildar ej index) Ja Nej Vet ej

Andel Andel Andel

Får di tt barn särski l t s töd i  förskoleklassen ? 6% (8%) 86% (86%) 8% (6%)

Hade di tt barn ett faststä l l t behov av särski l t s töd 

i  förskolan inför övergången ti l l  förskoleklass ?
100% (49%) 0% (43%) 0% (8%)

Har skolan påbörjat el ler ful lgjort en utredning av 

di tt barns  s tödbehov?
100% (52%) 0% (29%) 0% (20%)

7. Särskilt stöd (bildar ej index) Ja Nej Vet ej
Utredning 

ej klar

Andel Andel Andel Andel

När det utretts  att di tt barn behövde särski l t s töd , 

utarbetades  då  ett åtgärdsprogram?
* (34%) 0% (21%) * (32%) * (13%)

7. Särskilt stöd (bildar ej index) Ja Nej Vet ej

Andel Andel Andel

Upplever du att di tt barn idag får det s töd han /hon 

behöver?
100% (76%) 0% (13%) 0% (11%)

Anser du att di tt barn har behov av särski l t s töd i  

förskoleklassen?
* (5%) 90% (89%) * (6%)
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8. Elevhälsa (bildar ej index)
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Skolan har informerat s ig om hur jag upplever mitt 

barns  skol - och l ivss i tuation
6,4 (6,6) 26% (32%) 36% (36%) 17% (14%) 8% (10%) 14% (9%)

9. Fritidshem (bildar ej index) Ja Nej Vet ej

Andel Andel Andel

Går di tt barn i  fri tidshem? 78% (86%) 22% (13%) 0% (0%)

9. Fritidshem (bildar ej index)
Kommunal  

regi

Enski ld 

regi
Vet ej

Andel Andel Andel

Går di tt barn på  ett kommunalt el ler privat (i  

enski ld regi ) fri tidshem?
*** (86%) * (13%) 0% (1%)

9. Fritidshem (bildar ej index)
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Lek och skapande får s tort utrymme på mitt barns  

fri tidshem
8,5 (8,7) 59% (60%) *** (31%) * (3%) 0% (1%) 0% (5%)

Jag hå l l s  informerad om verksamheten på mitt 

barns  fri tidshem
6,3 (7,0) 31% (41%) 36% (33%) 25% (17%) 8% (7%) 0% (1%)

I fri tidshemmet erbjuds  aktivi teter som stimulerar 

mitt barns  lärande
7,6 (7,9) 36% (41%) 39% (37%) * (7%) * (1%) 15% (14%)

10. Övergripande nöjdhet (bildar ej index)
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Jag är nöjd med mitt barns  skola  som helhet 8,1 (8,3) 49% (58%) 46% (35%) * (5%) * (2%) 0% (1%)

Jag skul le rekommendera  mitt barns  skola 7,9 (8,3) 44% (57%) 46% (31%) * (5%) * (3%) * (4%)
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Diagram över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Läs 
mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Vit stapel: Aktuell huvudman1/skolenhet

Grå stapel2: Samtliga deltagande skolenheter för huvudmannen1

Svart stapel: Samtliga deltagande skolenheter för insamlingsomgången

Resultat indexvärden – diagram

1. Veta vad som krävs

2. Stimulans

3. Anpassning efter elevens behov

4. Grundläggande värden på skolan

5. Studiero

6. Trygghet

7. Förhindra kränkningar

8. Elevens utveckling

11. Elevhälsa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Osby kommun grundskola

Samtliga medverkande skolenheter grundskola

1 Med skolhuvudman avses den som anordnar skolverksamhet, till exempel en kommun, ett 
bolag eller en förening som driver en fristående skola.
2 Gäller endast för skolenheter med jämförelser mot huvudman.
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Tabell över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Läs 
mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Resultat indexvärden – tabell

1. Veta vad som krävs 6,4 6,7

2. Stimulans 6,6 7,0

3. Anpassning efter elevens behov 6,9 7,3

4. Grundläggande värden på skolan 6,9 7,6

5. Studiero 5,3 6,1

6. Trygghet 7,5 8,0

7. Förhindra kränkningar 7,1 7,8

8. Elevens utveckling 7,4 7,6

11. Elevhälsa 6,2 6,7

 Osby kommun grundskola
Samtliga medverkande 

skolenheter grundskola
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Diagrammet nedan visar indexvärdena för den aktuella huvudmannen/skolenheten 
jämfört med samtliga skolenheter i enkätomgången. Ett högt indexvärde indikerar en 
positiv uppfattning. Läs mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

För varje frågeområde (index) redovisas spridningen för samtliga skolenheter i 
enkätomgången genom boxdiagrammet. Den 10:e percentilen är den nivå som 10 procent 
av skolenheterna ligger under och 90:e percentilen den nivå som 10 procent av 
skolenheterna ligger över. På motsvarande sätt uttolkas den nedre kvartilen (p25), 
medianen (p50) och den övre kvartilen (p75). Den svarta punkten visar medelvärdet för 
den aktuella huvudmannen/skolenheten.

Resultat indexvärden – jämförelser

1. Veta vad som krävs

2. Stimulans

3. Anpassning efter elevens behov

4. Grundläggande värden på skolan

5. Studiero

6. Trygghet

7. Förhindra kränkningar

8. Elevens utveckling

11. Elevhälsa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Exempel

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aktuell huvudman/skolenhet

p10 p25 p50 p75 p90
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Först presenteras indexvärdet för aktuell huvudman/skolenhet. Efter det presenteras 
resultatförändringen sedan den senaste skolenkäten aktuell huvudman/skolenhet deltog i.

Resultat indexvärden – förändring

Vårdnadshavare Grundskola

2021 Förändring *

1. Veta vad som krävs 6,4 -0,2

2. Stimulans 6,6 -0,5

3. Anpassning efter elevens behov 6,9 -0,2

4. Grundläggande värden på skolan 6,9 -0,3

5. Studiero 5,3 -0,6

6. Trygghet 7,5 -0,3

7. Förhindra kränkningar 7,1 -0,3

8. Elevens utveckling 7,4 0,0

11. Elevhälsa 6,2 -0,4

* Förändring sedan HT 2018.
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Resultat för frågeområden och påståenden för aktuell huvudman/skolenhet. Resultatet 
inom parentes är totalresultatet för målgruppen.

Läs mer om Skolenkätens redovisningsprinciper på www.skolinspektionen.se/skolenkaten. 

Resultat frågeområden och påståenden

1. Veta vad som krävs
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 6,4 (6,7) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Jag vet vad mitt barn behöver kunna för att nå  

kunskapskraven i  skolan
6,9 (7,0) 33% (34%) 45% (45%) 17% (16%) 4% (4%) 1% (1%)

Mitt barns  klass lärare /mentor informerar mig om 

vad som ska  göras  i  skolarbetet
7,0 (7,5) 36% (45%) 44% (38%) 15% (13%) 5% (4%) 1% (1%)

Jag behöver mer information från skolan om vad 

mitt barn ska  klara  av i  skolarbetet (-)
5,4 (5,7) 16% (14%) 30% (27%) 28% (29%) 24% (28%) 3% (2%)

2. Stimulans
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 6,6 (7,0) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

När mitt barn har lärt s ig något nytt i  skolan vi l l  

hon/han lära  s ig mer om det
6,4 (6,6) 20% (24%) 51% (49%) 19% (19%) 4% (3%) 5% (5%)

Mitt barns  klass lärare /mentor väcker mitt barns  

intresse för skolarbetet
7,0 (7,6) 34% (41%) 42% (41%) 15% (10%) 5% (3%) 4% (4%)

Undervisningen i  skolan väcker mitt barns  lust att 

lära
6,3 (6,8) 22% (29%) 49% (48%) 20% (16%) 6% (4%) 3% (3%)

3. Anpassning efter elevens behov
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 6,9 (7,3) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Undervisningen i  skolan passar mitt barn 6,8 (7,3) 24% (35%) 58% (48%) 13% (11%) 3% (3%) 2% (2%)

Mitt barn får den hjä lp som hon/han behöver för 

att nå  kunskapskraven
7,3 (7,7) 37% (44%) 47% (42%) 11% (9%) 3% (2%) 2% (2%)

Mitt barn behöver mer hjä lp än skolan ger 

henne/honom (-)
6,5 (6,8) 10% (9%) 22% (19%) 30% (27%) 35% (41%) 3% (3%)

4. Grundläggande värden på skolan
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 6,9 (7,6) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Jag upplever att mitt barns  klass lärare /mentor ger 

ki l lar och tjejer samma förutsättningar
8,1 (8,6) 44% (50%) 28% (21%) 4% (3%) 3% (1%) 21% (24%)

Jag upplever att eleverna i  mitt barns  klass  

respekterar varandras  ol ikheter
6,3 (7,0) 20% (29%) 46% (43%) 16% (12%) 7% (4%) 11% (12%)

I mitt barns  skola  bemöter elever och personal  

varandra  med respekt
6,5 (7,3) 19% (34%) 56% (49%) 16% (11%) 5% (2%) 5% (5%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att 
föredra framför ett lågt.
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5. Studiero
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 5,3 (6,1) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Jag upplever att mitt barn har s tudiero under 

lektionerna
5,2 (6,0) 9% (17%) 43% (48%) 30% (23%) 10% (7%) 7% (5%)

Jag upplever att mitt barns  klass lärare /mentor 

säger ti l l  dem som stör på  lektionerna
7,1 (7,6) 32% (36%) 37% (33%) 13% (9%) 3% (3%) 14% (20%)

Mitt barn uppger ofta  att det är svårt att arbeta i  

klassrummet för att det är så  hög l judnivå  (-)
3,8 (5,1) 25% (16%) 40% (31%) 23% (30%) 8% (19%) 4% (3%)

6. Trygghet
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,5 (8,0) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Mitt barn känner s ig tryggt i  skolan 7,6 (8,1) 41% (53%) 47% (39%) 9% (6%) ** (2%) * (0%)

Det finns  elever på  skolan som mitt barn är rädd 

för (-)
6,5 (7,2) 11% (8%) 17% (14%) 25% (25%) 36% (44%) 11% (8%)

Det finns  personal  på  skolan som mitt barn är 

rädd för (-)
8,3 (8,7) 4% (2%) 6% (5%) 22% (18%) 60% (67%) 9% (8%)

7. Förhindra kränkningar
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,1 (7,8) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Jag vet vem jag kan vända mig ti l l  på  skolan om jag 

får reda på att en elev bl ivi t kränkt
7,4 (8,0) 44% (54%) 35% (31%) 11% (9%) 7% (4%) 3% (3%)

I mitt barns  skola  framgår det tydl igt att 

kränkande behandl ing inte accepteras
7,2 (7,9) 34% (49%) 43% (35%) 13% (8%) 4% (3%) 7% (6%)

Jag upplever att mitt barns  skola  arbetar aktivt 

med att förhindra  kränkande behandl ing
6,8 (7,6) 26% (40%) 40% (37%) 15% (9%) 5% (3%) 15% (11%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att 
föredra framför ett lågt.

8. Elevens utveckling

Stämmer 

helt och 

hål let

Stämmer 

ganska 

bra

Stämmer 

ganska 

dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Har ej haft 

utveckl ings-

samtal  på den 

här skolan

Index 7,4 (7,6) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel Andel

På utveckl ingssamtalen får jag tydl ig 

information om mitt barns  

kunskapsutveckl ing

7,9 (8,0) 48% (50%) 39% (35%) 8% (8%) 2% (2%) 1% (1%) 2% (4%)

Efter utveckl ingssamtalet vet jag hur skolan 

ska arbeta med mitt barns  

kunskapsutveckl ing

7,0 (7,3) 33% (38%) 43% (39%) 16% (14%) 3% (4%) 2% (2%) 2% (4%)

På utveckl ingssamtalen får jag veta  hur mitt 

barn utvecklas  socia l t
7,4 (7,4) 42% (41%) 38% (37%) 12% (12%) 5% (4%) 2% (2%) 1% (4%)
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9. Modersmålsundervisning (bildar ej index) Ja Nej
Vet ej/

 Vi l l  ej svara

Andel Andel Andel

Elever som ti l lhör någon av de nationel la  

minori teterna har rätt ti l l  

modersmålsundervisning i  s i tt minori tetsspråk 

(samiska, jiddisch, romani  chib, finska  el ler 

meänkiel i ). Ti l lhör di tt barn någon av de 

nationel la  minori teterna?

4% (5%) 90% (90%) 6% (6%)

Ja Nej

Andel Andel

Har du el ler annan vårdnadshavare ti l l  di tt barn 

ett annat språk än svenska som modersmål ?
18% (20%) 82% (80%)

Har di tt barn ett annat språk än svenska som 

dagl igt umgängesspråk hemma ?
70% (69%) 30% (31%)

9. Modersmålsundervisning (bildar ej index) Ja Nej Vet ej

Andel Andel Andel

Har di tt barn erbjudits  modersmålsundervisning i  

skolan?
*** (73%) 56% (24%) * (4%)

9. Modersmålsundervisning (bildar ej index) Ja Nej Vet ej

Önskar ej 

modersmåls-

undervisning

Andel Andel Andel Andel

Får di tt barn idag modersmålsundervisning i  den 

omfattning som ni  önskar?
12% (44%) 60% (33%) 10% (4%) 19% (19%)

Får di tt barn information, t.ex. s tudiehandledning, 

på  s i tt modersmål ?
16% (27%) 55% (39%) 9% (9%) 20% (24%)

10. Särskilt stöd (bildar ej index) Ja Nej Vet ej

Andel Andel Andel

Får di tt barn särski l t s töd i  skolan ? 13% (15%) 84% (83%) 3% (3%)

När det framkom att di tt barn behövde särski l t 

s töd, blev det då  snabbt utrett på  skolan ?
56% (61%) 35% (30%) 9% (9%)

När det utretts  att di tt barn behövde särski l t s töd , 

utarbetades  då  ett åtgärdsprogram?
62% (65%) 23% (19%) 14% (17%)

Upplever du att di tt barn idag får det s töd hon /han 

behöver?
64% (62%) 26% (29%) 10% (9%)

Anser du att di tt barn har behov av särski l t s töd i  

skolan?
12% (9%) 85% (87%) 3% (4%)

9. Modersmålsundervisning (bildar ej index)
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11. Elevhälsa
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 6,2 (6,7) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Skolan har informerat s ig om hur jag upplever mitt 

barns  skol - och l ivss i tuation
5,7 (6,3) 16% (24%) 38% (39%) 22% (19%) 10% (8%) 14% (10%)

Jag upplever att elevhälsoarbetet på  skolan är 

ti l l räckl igt uti från mitt barns  behov
6,7 (7,0) 23% (29%) 45% (40%) 13% (11%) 5% (4%) 14% (16%)

Jag upplever att frågor om l ivss ti l  och hälsa  är 

viktiga  på  mitt barns  skola
6,4 (7,0) 19% (26%) 44% (39%) 18% (12%) 4% (3%) 16% (19%)

12. Fritidshem (bildar ej index) Ja Nej Vet ej

Andel Andel Andel

Går di tt barn i  fri tidshem? 56% (68%) *** (32%) * (0%)

12. Fritidshem (bildar ej index)
Kommunal  

regi

Enski ld 

regi
Vet ej

Andel Andel Andel

Går di tt barn på  ett kommunalt el ler privat (i  

enski ld regi ) fri tidshem?
89% (84%) ** (15%) * (1%)

12. Fritidshem (bildar ej index)
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Lek och skapande får s tort utrymme på mitt barns  

fri tidshem
8,1 (8,4) 50% (55%) 36% (35%) 10% (4%) 0% (1%) 4% (5%)

Det finns  möjl ighet ti l l  vi la  och avski ldhet på  mitt 

barns  fri tidshem
6,4 (6,1) 21% (18%) 30% (27%) 22% (18%) 3% (7%) 24% (31%)

Jag hå l l s  informerad om verksamheten på mitt 

barns  fri tidshem
5,4 (6,8) 24% (37%) 28% (36%) 30% (18%) 15% (8%) 3% (1%)

I fri tidshemmet erbjuds  aktivi teter som stimulerar 

mitt barns  lärande
7,0 (7,5) 31% (37%) 36% (38%) 16% (10%) 3% (3%) 14% (13%)

Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Jag är nöjd med mitt barns  skola  som helhet 6,8 (7,7) 29% (46%) 52% (41%) 11% (9%) 7% (3%) 1% (1%)

Jag skul le rekommendera  mitt barns  skola 6,7 (7,6) 28% (47%) 45% (35%) 9% (9%) 10% (5%) 8% (5%)

13. Övergripande nöjdhet (bildar ej index)
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Diagram över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Läs 
mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Vit stapel: Aktuell huvudman1/skolenhet

Grå stapel2: Samtliga deltagande skolenheter för huvudmannen1

Svart stapel: Samtliga deltagande skolenheter för insamlingsomgången

Resultat indexvärden – diagram

1. Veta vad som krävs

2. Stimulans

3. Anpassning efter elevens behov

4. Grundläggande värden på skolan

5. Studiero

6. Trygghet

7. Förhindra kränkningar

8. Elevens utveckling

9. Elevhälsa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Osby kommun grundsärskola

Samtliga medverkande skolenheter grundsärskola

1 Med skolhuvudman avses den som anordnar skolverksamhet, till exempel en kommun, ett 
bolag eller en förening som driver en fristående skola.
2 Gäller endast för skolenheter med jämförelser mot huvudman.

Vårdnadshavare Grundsärskola

61

http://www.skolinspektionen.se/skolenkaten


Tabell över indexvärden (0–10). Ett högt indexvärde indikerar en positiv uppfattning. Läs 
mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten.

Resultat indexvärden – tabell

1. Veta vad som krävs 7,2 6,9

2. Stimulans 8,1 7,9

3. Anpassning efter elevens behov 8,3 7,6

4. Grundläggande värden på skolan 8,6 8,8

5. Studiero 7,7 7,9

6. Trygghet 8,3 8,6

7. Förhindra kränkningar 8,9 8,7

8. Elevens utveckling 8,8 8,5

9. Elevhälsa 8,2 7,7

 
Osby kommun 

grundsärskola

Samtliga medverkande 

skolenheter grundsärskola
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Diagrammet nedan visar indexvärdena för den aktuella huvudmannen/skolenheten 
jämfört med samtliga skolenheter i enkätomgången. Ett högt indexvärde indikerar en 
positiv uppfattning. Läs mer om indexvärdet på www.skolinspektionen.se/skolenkaten. 

För varje frågeområde (index) redovisas spridningen för samtliga skolenheter i 
enkätomgången genom boxdiagrammet. Den 10:e percentilen är den nivå som 10 procent 
av skolenheterna ligger under och 90:e percentilen den nivå som 10 procent av 
skolenheterna ligger över. På motsvarande sätt uttolkas den nedre kvartilen (p25), 
medianen (p50) och den övre kvartilen (p75). Den svarta punkten visar medelvärdet för 
den aktuella huvudmannen/skolenheten.

Resultat indexvärden – jämförelser

1. Veta vad som krävs

2. Stimulans

3. Anpassning efter elevens behov

4. Grundläggande värden på skolan

5. Studiero

6. Trygghet

7. Förhindra kränkningar

8. Elevens utveckling

9. Elevhälsa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Exempel

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aktuell huvudman/skolenhet

p10 p25 p50 p75 p90
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Först presenteras indexvärdet för aktuell huvudman/skolenhet. Efter det presenteras 
resultatförändringen sedan den senaste skolenkäten aktuell huvudman/skolenhet deltog i.

Resultat indexvärden – förändring

Vårdnadshavare Grundsärskola

2021 Förändring *

1. Veta vad som krävs 7,2 1,9

2. Stimulans 8,1 0,9

3. Anpassning efter elevens behov 8,3 2,7

4. Grundläggande värden på skolan 8,6 0,2

5. Studiero 7,7 0,8

6. Trygghet 8,3 -0,3

7. Förhindra kränkningar 8,9 1,1

8. Elevens utveckling 8,8 0,9

9. Elevhälsa 8,2 0,7

* Förändring sedan HT 2018.

 

Osby kommun 

grundsärskola
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Resultat för frågeområden och påståenden för aktuell huvudman/skolenhet. Resultatet 
inom parentes är totalresultatet för målgruppen.

Läs mer om Skolenkätens redovisningsprinciper på www.skolinspektionen.se/skolenkaten. 

Resultat frågeområden och påståenden

1. Veta vad som krävs
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,2 (6,9) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Jag vet vad mitt barn behöver kunna för att nå  

kunskapskraven i  skolan
- (7,3) - (38%) - (40%) - (11%) - (5%) - (6%)

Mitt barns  klass lärare /mentor informerar mig om 

vad som ska  göras  i  skolarbetet
- (7,8) - (52%) - (32%) - (10%) - (4%) - (2%)

Jag behöver mer information från skolan om vad 

mitt barn ska  klara  av i  skolarbetet (-)
- (5,6) - (17%) - (27%) - (20%) - (31%) - (5%)

2. Stimulans
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 8,1 (7,9) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

När mitt barn har lärt s ig något nytt i  skolan vi l l  

hon/han lära  s ig mer om det
- (7,0) - (28%) - (44%) - (11%) - (4%) - (14%)

Mitt barns  klass lärare /mentor väcker mitt barns  

intresse för skolarbetet
- (8,5) - (60%) - (29%) - (4%) - (2%) - (6%)

Undervisningen i  skolan väcker mitt barns  lust att 

lära
- (8,1) - (51%) - (35%) - (6%) - (3%) - (6%)

3. Anpassning efter elevens behov
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 8,3 (7,6) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Undervisningen i  skolan passar mitt barn - (8,3) - (58%) - (31%) - (5%) - (2%) - (4%)

Mitt barn får den hjä lp som hon/han behöver för 

att nå  kunskapskraven
- (8,3) - (55%) - (34%) - (5%) - (2%) - (4%)

Mitt barn behöver mer hjä lp än skolan ger 

henne/honom (-)
- (6,1) - (14%) - (20%) - (26%) - (33%) - (8%)

4. Grundläggande värden på skolan
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 8,6 (8,8) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Jag upplever att mitt barns  klass lärare /mentor ger 

ki l lar och tjejer samma förutsättningar
- (9,3) - (66%) - (14%) - (1%) - (1%) - (19%)

Jag upplever att eleverna i  mitt barns  klass  

respekterar varandras  ol ikheter
- (8,6) - (56%) - (26%) - (3%) - (2%) - (13%)

I mitt barns  skola  bemöter elever och personal  

varandra  med respekt
- (8,7) - (63%) - (28%) - (3%) - (1%) - (5%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att 
föredra framför ett lågt.
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5. Studiero
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 7,7 (7,9) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Jag upplever att mitt barn har s tudiero under 

lektionerna
- (7,8) - (39%) - (37%) - (6%) - (2%) - (16%)

Jag upplever att mitt barns  klass lärare /mentor 

säger ti l l  dem som stör på  lektionerna
- (8,7) - (46%) - (21%) - (2%) - (1%) - (29%)

Mitt barn ger ofta  uttryck för att det är svårt att 

arbeta på lektionerna för att det är så  hög l judnivå  

(-)

- (7,2) - (6%) - (15%) - (20%) - (42%) - (16%)

6. Trygghet
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 8,3 (8,6) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Mitt barn känner s ig tryggt i  skolan - (8,7) - (66%) - (29%) - (3%) - (1%) - (2%)

Det finns  elever på  skolan som mitt barn är rädd 

för (-)
- (7,9) - (4%) - (10%) - (14%) - (48%) - (23%)

Det finns  personal  på  skolan som mitt barn är 

rädd för (-)
- (9,1) - (2%) - (3%) - (9%) - (66%) - (20%)

7. Förhindra kränkningar
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 8,9 (8,7) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Jag vet vem jag kan vända mig ti l l  på  skolan om jag 

får reda på att en elev bl ivi t kränkt
- (8,6) - (65%) - (24%) - (4%) - (3%) - (4%)

I mitt barns  skola  framgår det tydl igt att 

kränkande behandl ing inte accepteras
- (8,7) - (63%) - (22%) - (3%) - (3%) - (9%)

Jag upplever att mitt barns  skola  arbetar aktivt 

med att förhindra  kränkande behandl ing
- (8,8) - (60%) - (23%) - (2%) - (2%) - (14%)

8. Elevens utveckling

Stämmer 

helt och 

hål let

Stämmer 

ganska 

bra

Stämmer 

ganska 

dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Har ej haft 

utveckl ings-

samtal  på den 

här skolan

Index 8,8 (8,5) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel Andel

På utveckl ingssamtalen får jag tydl ig 

information om mitt barns  

kunskapsutveckl ing

- (8,6) - (61%) - (25%) - (4%) - (2%) - (1%) - (7%)

Efter utveckl ingssamtalet vet jag hur skolan 

ska arbeta med mitt barns  

kunskapsutveckl ing

- (8,2) - (52%) - (30%) - (6%) - (3%) - (2%) - (7%)

På utveckl ingssamtalen får jag veta  hur mitt 

barn utvecklas  socia l t
- (8,6) - (60%) - (26%) - (4%) - (1%) - (2%) - (7%)

Medelvärden för påståenden med ett (-) beräknas omvänt, d.v.s. ett högt medelvärde är att 
föredra framför ett lågt.
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9. Elevhälsa
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Index 8,2 (7,7) Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Skolan har informerat s ig om hur jag upplever mitt 

barns  skol - och l ivss i tuation
- (7,7) - (46%) - (35%) - (9%) - (3%) - (7%)

Jag upplever att elevhälsoarbetet på  skolan är 

ti l l räckl igt uti från mitt barns  behov
- (7,6) - (39%) - (33%) - (7%) - (4%) - (17%)

Jag upplever att frågor om l ivss ti l  och hälsa  är 

viktiga  på  mitt barns  skola
- (7,8) - (38%) - (33%) - (6%) - (2%) - (21%)

Ja Nej Vet ej

Andel Andel Andel

För att bedöma om ett barn ska  gå  i  grundsärskola  

ska  fyra  utredningar göras  av barnets  behov och 

förutsättningar. Har dessa  utredningar genomförts  

innan di tt barn började i  grundsärskolan ?

- (88%) - (5%) - (8%)

Gjordes  utredningarna i  samråd med dig/er som 

vårdnadshavare?
- (97%) - (1%) - (2%)

Har du/ni  som vårdnadshavare gett ert 

medgivande ti l l  ert barns  mottagande i  

grundsärskolan?

- (98%) - (0%) - (2%)

Fick du/ni  som vårdnadshavare information om 

vad grundsärskolan innebär för di tt barns  

möjl ighet ti l l  vidare s tudier?

- (82%) - (9%) - (9%)

10. Mottagande i grundsärskolan (bildar ej index)
Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Utredningarna om mitt barns  mottagande i  

grundsärskolan var grundl iga
- (8,8) - (66%) - (25%) - (3%) - (1%) - (5%)

Utredningarna om mitt barns  mottagande i  

grundsärskolan genomfördes  på  ett bra  sätt
- (8,6) - (63%) - (27%) - (4%) - (1%) - (4%)

Stämmer helt 

och hål let

Stämmer 

ganska bra

Stämmer 

ganska dål igt

Stämmer 

inte a l l s
Vet ej

Medelvärde Andel Andel Andel Andel Andel

Jag är nöjd med mitt barns  skola  som helhet - (8,5) - (65%) - (26%) - (5%) - (3%) - (1%)

Jag skul le rekommendera  mitt barns  skola - (8,5) - (65%) - (21%) - (4%) - (4%) - (5%)

10. Mottagande i grundsärskolan (bildar ej index)

11. Övergripande nöjdhet (bildar ej index)
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Grundskola 2021 åk 6

Jag går på

Namn Antal %

Killebergsskolan 8 12,5

Örkenedsskolan 32 50

Parkskolan/Visslan 0 0

Hasslarödsskolan 24 37,5

Total 64 100

Svarsfrekvens

100% (64/64)

Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så a� jag förstår

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 31 48,4

Stämmer ganska bra 31 48,4

Stämmer ganska dåligt 2 3,1

Stämmer inte alls 0 0

Vet inte/ har ingen åsikt 0 0

Total 64 100

Svarsfrekvens

100% (64/64)

Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker



Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 32 50

Stämmer ganska bra 27 42,2

Stämmer ganska dåligt 3 4,7

Stämmer inte alls 1 1,6

Vet inte/ har ingen åsikt 1 1,6

Total 64 100

Svarsfrekvens

100% (64/64)

Skolarbetet är intressant

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 5 7,8

Stämmer ganska bra 30 46,9

Stämmer ganska dåligt 19 29,7

Stämmer inte alls 7 10,9

Vet inte/har ingen åsikt 3 4,7

Total 64 100

Svarsfrekvens

100% (64/64)

Skolarbetet är roligt

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 6 9,4

Stämmer ganska bra 34 53,1

Stämmer ganska dåligt 13 20,3

Stämmer inte alls 9 14,1

Vet inte/har ingen åsikt 2 3,1

Total 64 100

Svarsfrekvens

100% (64/64)



Skolarbetet gör mig så nyfiken så jag får lust a� lära mig mer

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 10 15,6

Stämmer ganska bra 28 43,8

Stämmer ganska dåligt 18 28,1

Stämmer inte alls 7 10,9

Vet inte/har ingen åsikt 1 1,6

Total 64 100

Svarsfrekvens

100% (64/64)

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 44 68,8

Stämmer ganska bra 17 26,6

Stämmer ganska dåligt 3 4,7

Stämmer inte alls 0 0

Vet inte/har ingen åsikt 0 0

Total 64 100

Svarsfrekvens

100% (64/64)

Skolarbetet är för svårt för mig



Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 1 1,6

Stämmer ganska bra 8 12,5

Stämmer ganska dåligt 23 35,9

Stämmer inte alls 30 46,9

Vet inte/har ingen åsikt 2 3,1

Total 64 100

Svarsfrekvens

100% (64/64)

Jag kan få svårare uppgi�er om jag vill

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 15 23,4

Stämmer ganska bra 32 50

Stämmer ganska dåligt 6 9,4

Stämmer inte alls 2 3,1

Vet inte/har ingen åsikt 9 14,1

Total 64 100

Svarsfrekvens

100% (64/64)

I min skola finns det extrauppgi�er när man är klar

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 46 71,9

Stämmer ganska bra 14 21,9

Stämmer ganska dåligt 1 1,6

Stämmer inte alls 1 1,6

Vet inte/har ingen åsikt 2 3,1

Total 64 100

Svarsfrekvens

100% (64/64)



På lek�onerna får vi diskutera och deba�era olika frågor

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 13 20,3

Stämmer ganska bra 38 59,4

Stämmer ganska dåligt 4 6,2

Stämmer inte alls 4 6,2

Vet inte/har ingen åsikt 5 7,8

Total 64 100

Svarsfrekvens

100% (64/64)

På lek�onerna är vi elever med och påverkar på vilket sä� vi ska arbeta med olika skoluppgi�er

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 20 31,2

Stämmer ganska bra 18 28,1

Stämmer ganska dåligt 15 23,4

Stämmer inte alls 7 10,9

Vet inte/har ingen åsikt 4 6,2

Total 64 100

Svarsfrekvens

100% (64/64)

I min skola respekterar vi varandra



Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 20 31,2

Stämmer ganska bra 33 51,6

Stämmer ganska dåligt 8 12,5

Stämmer inte alls 2 3,1

Vet inte/har ingen åsikt 1 1,6

Total 64 100

Svarsfrekvens

100% (64/64)

Mina lärare är rä�visa mot oss elever

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 29 45,3

Stämmer ganska bra 19 29,7

Stämmer ganska dåligt 10 15,6

Stämmer inte alls 5 7,8

Vet inte/har ingen åsikt 1 1,6

Total 64 100

Svarsfrekvens

100% (64/64)

Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur vi har det i skolan och hemma

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 13 20,3

Stämmer ganska bra 18 28,1

Stämmer ganska dåligt 12 18,8

Stämmer inte alls 11 17,2

Vet inte/har ingen åsikt 10 15,6

Total 64 100

Svarsfrekvens

100% (64/64)



I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 13 20,3

Stämmer ganska bra 36 56,2

Stämmer ganska dåligt 13 20,3

Stämmer inte alls 1 1,6

Vet inte/har ingen åsikt 1 1,6

Total 64 100

Svarsfrekvens

100% (64/64)

Min lärare ser �ll a� ordningsreglerna följs

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 34 53,1

Stämmer ganska bra 20 31,2

Stämmer ganska dåligt 6 9,4

Stämmer inte alls 2 3,1

Vet inte/har ingen åsikt 2 3,1

Total 64 100

Svarsfrekvens

100% (64/64)

Jag har studiero på lek�onerna



Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 20 31,2

Stämmer ganska bra 30 46,9

Stämmer ganska dåligt 9 14,1

Stämmer inte alls 3 4,7

Vet inte/har ingen åsikt 2 3,1

Total 64 100

Svarsfrekvens

100% (64/64)

På lek�onerna stör andra elever ordningen i klassrummet

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 8 12,5

Stämmer ganska bra 23 35,9

Stämmer ganska dåligt 23 35,9

Stämmer inte alls 6 9,4

Vet inte/har ingen åsikt 4 6,2

Total 64 100

Svarsfrekvens

100% (64/64)

I min skola finns det elever som jag är rädd för

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 4 6,2

Stämmer ganska bra 9 14,1

Stämmer ganska dåligt 8 12,5

Stämmer inte alls 37 57,8

Vet inte/har ingen åsikt 6 9,4

Total 64 100

Svarsfrekvens

100% (64/64)



I min skola finns det vuxna som jag är rädd för

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 5 7,8

Stämmer ganska bra 3 4,7

Stämmer ganska dåligt 11 17,2

Stämmer inte alls 43 67,2

Vet inte/har ingen åsikt 2 3,1

Total 64 100

Svarsfrekvens

100% (64/64)

Jag känner mig trygg i skolan

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 23 35,9

Stämmer ganska bra 32 50

Stämmer ganska dåligt 5 7,8

Stämmer inte alls 4 6,2

Vet inte/har ingen åsikt 0 0

Total 64 100

Svarsfrekvens

100% (64/64)

De vuxna reagerar om de får veta a� någon har varit elak mot någon elev



Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 27 42,2

Stämmer ganska bra 26 40,6

Stämmer ganska dåligt 7 10,9

Stämmer inte alls 2 3,1

Vet inte/har ingen åsikt 2 3,1

Total 64 100

Svarsfrekvens

100% (64/64)

Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 38 59,4

Stämmer ganska bra 13 20,3

Stämmer ganska dåligt 4 6,2

Stämmer inte alls 4 6,2

Vet inte/har ingen åsikt 5 7,8

Total 64 100

Svarsfrekvens

100% (64/64)

Jag är nöjd med min skola som helhet

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 23 35,9

Stämmer ganska bra 23 35,9

Stämmer ganska dåligt 9 14,1

Stämmer inte alls 4 6,2

Vet inte/har ingen åsikt 5 7,8

Total 64 100

Svarsfrekvens

100% (64/64)





 

Rörelsesatsning åk F-6 Vt-21 

 
Vem är du? 

Namn  Antal  %  

Flicka  277  49,3  

Pojke  276  49,1  
Identifierar mig varken som flicka eller pojke  9  1,6  

Total  562  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (562/562)  
 
 

 
Vilken årskurs går du i? 

Namn  Antal  %  

F  58  10,3  
1  67  11,9  

2  70  12,5  
3  88  15,7  

4  85  15,1  

5  98  17,4  
6  96  17,1  

Total  562  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (562/562)  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Hur brukar du ta dig till och från skolan? 

Namn  Antal  %  

Går  135  24  

Cyklar  153  27,2  

Åker buss  94  16,7  
Åker bil  171  30,4  

Annat  9  1,6  
Total  562  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (562/562)  
 
 
 
 
 

 

Tycker du om att röra på dig? 

Namn  Antal  %  

Ja  412  73,3  

Sådär  131  23,3  

Nej  19  3,4  
Total  562  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (562/562)  
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 



 
Gör ni rörelsepauser under lektionstid? 

Namn  Antal  %  

Ja, varje dag  102  18,1  

Ibland  398  70,8  

Nej  62  11  
Total  562  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (562/562)  
 
 
 

 
 

 

Brukar du röra dig på fritids? 

Namn  Antal  %  

Ja  177  31,5  

Ibland  61  10,9  
Nej  10  1,8  

Nej, jag går inte på fritids  314  55,9  
Total  562  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (562/562)  
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Brukar du röra på dig på rasterna i skolan? 

Namn  Antal  %  

Ja  467  83,1  

Ibland  89  15,8  

Nej  6  1,1  
Total  562  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (562/562)  
 
 

 
 

 

 

Tycker du att din skolgård är rolig att röra sig på? 

Namn  Antal  %  

Ja  312  55,5  

Sådär  214  38,1  
Nej  36  6,4  

Total  562  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (562/562)  
 
 

 
 



 
 

 

 

 

Deltar du på rörelsekul? 

Namn  Antal  %  

Ja  113  20,1  

Ibland  156  27,8  
Nej  293  52,1  

Total  562  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (562/562)  
 
 

 
 

 

Hur ofta pratar vi om hur jag mår? 

Namn  Antal  %  

Flera gånger i veckan  54  9,6  

Någon gång i veckan  210  37,4  
Några gånger i månaden  188  33,5  

Inte alls  110  19,6  
Total  562  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (562/562)  
 
 

 
 



 
 

 

Hur ofta pratar vi om hur viktigt det är att jag rör på mig? 

Namn  Antal  %  

Flera gånger i veckan  76  13,5  

Någon gång i veckan  245  43,6  
Några gånger i månaden  187  33,3  

Inte alls  54  9,6  
Total  562  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (562/562)  
 
 

 
 

 

 

Hur ofta pratar vi om hur viktig maten är för att jag ska må bra? 

Namn  Antal  %  

Flera gånger i veckan  105  18,7  
Någon gång i veckan  211  37,5  

Några gånger i månaden  169  30,1  
Inte alls  77  13,7  

Total  562  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (562/562)  
 
 

 
 



 

Rörelsesatsning åk 7-9 Vt-21 

 
Vem är du? 

Namn  Antal  %  

Flicka  103  46,8  

Pojke  102  46,4  
Identifierar mig varken som flicka eller pojke  15  6,8  

Total  220  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (220/220)  
 
 

 
 

Vilken årskurs går du i? 

Namn  Antal  %  

7  79  35,9  

8  74  33,6  
9  67  30,5  

Total  220  100  
 
 
Statistik  

Medelvärde  7,95  

Median  8  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (220/220)  
 
 

 

 



 
 

3. Hur brukar du ta dig till och från skolan? 

Namn  Antal  %  

Går  68  30,9  

Cyklar  57  25,9  
Åker buss  36  16,4  

Åker bil  22  10  
Annat  37  16,8  

Total  220  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (220/220)  
 
  
 

 

Tycker du om att röra på dig? 

Namn  Antal  %  

Ja  138  62,7  
Sådär  66  30  

Nej  16  7,3  
Total  220  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (220/220)  
 
 

 
 

 

 

 



 
 

Gör ni rörelsepauser under lektionstid? 

Namn  Antal  %  

Ja, varje dag  17  7,7  

Ibland  156  70,9  

Nej  47  21,4  
Total  220  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (220/220)  
 
 

 
 

 

Brukar du röra på dig på rasterna i skolan? 

Namn  Antal  %  

Ja  65  29,5  

Ibland  117  53,2  

Nej  38  17,3  
Total  220  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (220/220)  
 
 

 
 

 

 

 



 
 

Vad brukar du göra på rasterna i skolan? 

gå runt på skolgården  

Spela fotboll  

Jag spelar pingis ibland men oftast hinner man inte göra så mycket.  
cykla någon stans med kompisarna  

Antingen så går vi ut och sätter oss på bänkarna eller så står vi bara och pratar och ibland går vi till coop  
Spela fotboll, eller pingis  

spela fotboll när det finns fotbolla annars bara gå runder på skolgården  
äta  

Eftersom vår skolgård inte har mycket att göra på den brukar jag och mina kompisar antigen sitta och titta på 
mobilen, prata eller gå till coop.  
Spela fotboll eller pingis.  

Jag brukar sita mycket ute och ibland går vi runt.  

Antingen spela pingis i uppehållsrummet, gå till coop, förflytta mig mellan skolorna eller sitta utanför 
klassrummen innan vi börjar.  
-Prata med mina kompisar-Gå till coop  

På distannsen går jag ut om jag hinner och så går jag runder i vår träddgård och opå närundervisningen så går vi 
och hämtar mapparna och går rundor lite.  
vara ute, sitta ute ,  

jag brukar spela fotboll på skolgården  
vi brukar att spela fotboll eller att spela pinnigs  

i skolan så går jag mest och pratar med mina kompisar. om jag inte gör det så spelar jag pingis.  

Spela pingis om uppehållsrummet är öppet. Ibland spela kingout. Hemma brukar jag bara ta frisk luft på 
rasterna  
Gå ut och ta lite luft eller gå på toa  

Sitta och prata med mina kompisar eller förflytta mig till antingen natur eller park.  
gå mellan ställen tex park och natur eller spelar pingis / ute och cyklar  

många / de flesta rasterna spenderas med att vi får gå från och till naturbruk  
prata med klasskamerater ocg spelar fotboll ocg många andra saker  

stå och prata med kompisar och om det är fint väder går vi ut.  
Spela pingis eller fotboll.  

Man måste alltid hämta material till nästa lektion under rasterna. Om det är fint väder ute brukar jag och mina 
vänner gå ut.  

sprina eller gå  
Brukar spela fotboll ibland och hänga med vänner  

Jag brukar gå med mina vänner.  
Kolla hot girl bunda  



 
Jag brukar gå och ta något att äta eller att dricka och kolla på telefonen.  

Sitta i soffan eller vara ute men ibland är det tråkigt att vara ute  

spela fotboll, pingis och går prata men men kompisar  
Går runt med vänner  

bajsa i toan, jag brukar få diare, mitt bajs rinnande vatten  
Äter  

när det är distans gör jag inte så mycket och när vi är i skolan förflyttar vi oss eller spelar pingis i 
uppehållsrummet  
Jag spelar fotboll och pratar med mina vänner  

om det är fint väder och varmt brukar vi vara ute och spela fotboll eller liknande.  
Basket ibland annars inget  

Ibland spelar vi basket och andra sporter.  

Sitter mest stilla på rasterna, finns inte så mycket att göra som passar en elev i årskurs 8.  
Ligga och ta de lugnt i klassrummet eftersom man inte får vara i nästet.  

Ta det lugnt och titta på mobilen. Ibland så är vi ute och gör något.  
Inget  

Vara på mobilen och prata med kompisar. Ibland är vi kiosken.  
Inget  

ibland gå upp till nästet.ibland stannar jag nere vid klassrummet  

Stannar ofta kvar i klassrummet eller går och pratar med kompisar från andra klasser.  
det beror på hur långa raster man har men kanske typ bara är uppe och går lite eller går/springer mellan 
lektionerna.  

prata med vänner  
basket, mobilen  

spela basket  
oftast pratar jag bara med kompisar  

kolla på telefonen och ta det lugnt innan vi ska sitta på 1 timmes lektion igen  

om det är fint väder så är man ute men när det inte är det så sitter jag med telefonen.  
kolla mobilen eller köpa nåt i kiosken  

Ligga i soffan och kolla på telefonen.  
use my phone and talk  

mobil eller vara ute  
Vara på fritis och ibland ute  

chilla med kompisar eller om det är fint väder så brukar vi sitta ute och snacka  
spela king out  

Sitta i biblioteket  

Gå runt lite i korridorerna. Snacka med kompisar  
sitta i soffan med kompisar  



 
sitta i soffan  

prata med kompisar  

Ibland går vi upp till en annan byggnad men ibland lägger jag mig i soffan till nästa lektion börjar  
Ofta sitter jag ner o pratar med andra från skolan  

sitta på mobilen  
Köra basket eller king out  

Ta de lungt vi har knappt raster bara 5 min så då tar man de vell lungt i gues  
kolla på min mobil  

äta mat  
Kolla på dator eller mobil.Ibland spela saker utomhus (fotboll, basket mm)  

sitta i soffan och kolla telefonen  

Jag brukar sitta med kompisar och bara snacka.  
päsa  

ingeting  
Sitta i en soffa med mina vänner  

Sitta  
Spela Basket  

jag brukar vara ute med barn och leker.  

gå i trapporna  
Spela basketboll  

jag brukar spela basket  
vara inne  

Sitta o prata med folk  
Inget  

spela kingaout.  

En lek som kallas King Out  
Spela antingen basket eller kingout. Men försöker också röra på mig på andra sätt.  

Spela basket, spela fotboll och kingout  
va på mobilen eller plugga, kan röra mig lite då och då  

prata  
Knarka  

spela king eller bara ta det lugnt  

vara ute eller vara i uppehålsrummet  
spela king, ligga i sofforna  

spela king  
Chilla, kolla på mobilen, gå promenad de längre rundorna.  

spelar king  



 
Ibland så går man runt lite, dansar kanske. Annars så sitter man bara i soffan.  

ok.  

I skolan på rasterna brukar man oftast köra en lek som heter King.  
spela king eller sitta  

köra king eller sitta och ta det lungt  
jag brukar prata med kompisar eller spela king  

Spela king och fotboll  
vara ute eller i uppehållsrummet  

spela king  
spela king  

jag brukar köra någon lek som heter King.  

är i soffan  
king  

sitta eller spelar king med komoisar  
Spela kingChillaGå runt  

bollspel och spela mobil  
Spela kingGå runt  

sitta o spela minecraft  

sitta med kompisar  
Sitta och prata med folk eller är ute och går.  

runka  
prata med kompisar, kolla på mobilen, köra/gå till byn  

gå runt och prata med vänner  
runka  

köra bil  

springa i sverige, med svenska  
Prata med klass kompisar också pekar fotboll ibland  

slås med blattar  
allt möligt  

Sitta i soffan i uppehållsrummet och prata med vänner  
Spelar king, fotboll  

Prata och ibland gå ut  

kolla på telefonen, drar till coop.  
sitta i soffan. inte göra överdrivet mycket  

inget  
Röka  

Prata med kompisarna.  



 
sitta på mobilen eller gå till coop  

spela fotboll  

Sitta och prata med kompisar eller ut och köra med a traktorn  
jag brukar inte göra så jätte mycket  

spela fotboll , pratar min kompisar  
spela fotball  

Junit  
inget  

olika, sitta och prata ibland bara  
mycket  

Gå runt o snacka med vänner.  

Eftersom rasterna inte är så långa, så hinner vi inget annat än att vänta på nästa lektion. Under tiden går vi ut 
och solar oss lite om det är bra väder  
går spela leka och mer saker som de bror på vad vi ska göra med kompisar  

Snacka och ta det lungt  
jag brukar prata med mina kompisar eller så går jag bara runt på skolgården  

De flesta rasterna går åt till att förflytta sig mellan skolorna.  
Går ut, varierar lite vad man gör  

Går till affären eller bara går runt och snackar med folk  

Ibland sitter jag med min telefon. Men på vissa av rasterna går jag mellan park och naturbruk.  
leka,  

inte ett skit vi har inget på denna skola!  
förflytta sig mellan lektionerna  

Jag brukar sitta utomhus på en bänk. Eller inomhus. Men vi har sällan raster då vi har förflyttningar.  
Oftast gå ut en runda om det inte är dåligt väder.  

mycket  

göra tagen och en lek som heter i like your gut G  
Jag pratar/umgås mest  

kolla tiktok, snap, och insta  
kolla sociala medier  

Cykla till coop och köpa munkar.  
köra moppe  

Jag brukar gå ut lite och ta lite luft, när det är bra väder. Men om vi har lite mindre rast så brukar man inte 
hinna det. Men oftast hinner man lite. Men om man inte gör det så brukar jag prata med min kompisar inne.  
Ibland går jag bara ut för att få lite friskluft, går lite och snackar med vänner och ibland är jag inne om det är 
kallt ute.  

Spela på mobilen eller gå på toa ibland och runka om ni måste veta  

kolla mobilen eller prata och umgås med kompisar  



 
Förbereda sig inför nästa lektion, eller ut och tar frisk luft.  

Spela fotboll, gå runt i byggnaden, gå och prata med vänner  

Sitta i soffan och snacka å kolla mobilen! Gå till Coop ibland  
sitta på mobilen  

vet ej  
Spela fotboll eller basket och sitta inne  

Sitta och titta på mobilen som alla andra :/Kanske tänker på programmering, kanske spelar nåt på mobilen.  
prata med kompisar  

brukar sitta i sofforna å prata med vänner. rörde på mig mer på rasten innan.  
Jag brukar umgås med mina vänner och ibland brukar jag gunga med  

gunga köra king  

allt möjligt bero på vad vi ska göra nästa lektion. är det en kort rast hämtar vi oftast mappen och sen gå till 
lektionen.  
ibland springer jag omkring med mina vänner men oftast sitter på mobilen.  

kolla på mobilen eller gå till affären  
Sitta och stirra på mobilen  

sitta i sofforna och ibland gå ut.  
Titta på mobilen och prata med kompisar, och öva på prov ibland.  

Vi har så korta raster så jag går bara och byter mapp sen väntar på en bänk tills vi börjar.  

Cykla ner till Coop, går runt och pratar med folk och spelar på mobilen i bland.  
Eftersom att vi inte har några fotbollar på högstadiet så blir man tyvärr stillasittande ):  

spela fotbollspela basket spela på mobilen  
sitta i soffan och kolla mobilen eller går jag ibland till byn  

Sitter oftast på en bänk eller i en soffa och pratar med mina kompisar. Använder min mobil.  
sitter ner och snackar med kompisar  

På rasterna brukar jag spela fotboll eller vara utomhus. Jag brukar även ibland sitta i soffrummet med min 
mobil och ta det lugnt.  

sitta på mobilen eller spela king eller gå till byn  
Jag brukar sitta och prata  

sitta ner i sofforna eller på bänkarna och snacka med min kompisar.  
Jag brukar oftast sitta och kolla på mobilen.  

går rundo och gör tiktok och prata med folk  
spela på mobilen och pratar  

Ibland så brukar jag cykla ut i byn och köpa något. Eller så kollar jag på telefonen.  
vet inte  

spela fotboll eller kolla på mobilen.  
 
 



 
 

Om du fick önska, vad skulle finnas att göra på rasterna? 

Fixa Fotbollar  

Vet inte  

vet inte  
Kanske bänkar med bord  

Spela fotboll men med fotbollsmål,  
det skulle varit bra med fler bollar det finns inga i nuläget  

vet inte  
en fotbolls plan och några gungor.  

spela fotboll, Men vi har inga bollar  
vet inte  

Pingis (finns ju redan), fotboll (alltså fotbollsmål då), mer vet jag inte för jag är ganska nöjd som det är ändå.  

Vet inte riktigt men kanske gungor som man kan hänga vid  
Hmmm... vet inte det finns mycket att göra när man är hemma och i skolan  

ha gungor,eller att upphållsrummet är mer öppet.  
jag tycker att det finns mycket att göra t.ex. gå till uppehållsrummet och spela fotboll  

Att vi skulle kunna göra lite mer saker på rasterna och det finns en boll att spela med och att det inte finns 
några basketbollar  
Har ingen önskan  

Spela biljard. Men annars har jag inte så många önskningar .  

vet inte  
Jag vet inte riktigt, kanske fler uteplatser att sitta på så man kan vara utomhus fast man ändå sitter hyfsat still.  

vet inte något  
jag vet inte, i med att det är varannan vecka så tar det ändå så lång tid att hitta sina pärmar så man har inte tid 
med annat  

få basketkorgar så man kan spela basketboll  
vet inte, på våra långa raster brukar vi gå till coop och då rör vi oss men på de kortare rasterna hinner vi inte så 
mycket.  

basketkorg.  

Inget speciellt.  
vet inte  

Inget speciellt  
flera bundas on the outside  

Jag tycker inte det behövs något. Jag tycker att man kan göra lite som man vill.  
Att det skulle kunna ha högtalare för det blir roligare att röra sig med musik. Att uppehålsrummet skulle vara 
öppet mycket oftare.  



 
mer bollar  

Jag vet inte, jag tycker att det funkar som det är just nu  

Se bundas jiggling  
vet inte  

jag vill att uppehållsrummet ska vara öppet oftare och att det finns fler och nya pingisrack. Jag skulle vilja att 
det finns wifi på skolan som vi har tillgång till och att vi kan ha musik och högtalare.  
Delas ut fler bollar till fler åldrar för nu får man ta hemmifrån.  

bättre basketplaner med inte för höga korgar  
Bättre basketplaner  

Fotboll ( men man blir svettig så nja). Annars vet jag inte.  
Jag skulle uppskatta att kunna vara på nästet men förstår varför de ej går. Har inget speciellt önskemål.  

Jag är ganska nöjd så som det är.  

spela basket typ  
Bättre basketplaner  

Känner inte att jag har något behov av nya grejer på skolgården  
vet inte  

ingen önskan.  
vet inte  

basket plan som är bra  

vet inte riktigt  
går i 8:an så bryr mig inte men för yngre ska det väll finnas mer att kunna göra för att röra sig. men tycker vi har 
det mesta som elever tycker är roligast  

har inget emot så som det är nu.  
Fler soffor och ett allrum där alla alltid kan vara så att man kan socialisera sig.  

parcour  
samma som nu  

vet inte  

inget som fattas  
Fler pingisbord, kanske några brädspel  

Sällskapsspel  
något som har något med rörelse att göra  

inget nytt  
spela kort  

Jag vet ej  
För dem yngre mer lek stationer, rutschkaner, någon hinderbana osv  

inget  

vet inte  
Fotbollar i klassrumet så vi kan spela lite fotboll  



 
vet inte  

äta gratis glass  

Tennis, voleyboll, badminton.  
tillstånd att gå utanför skolan  

Jag önskar mig inte speciellt.  
soffor  

prata med vänner  
Vet inte  

Sitta  
Spela basket  

spela fotboll  

ingen aning  
Fotboll, och att det blir vita linjer på fotbolls planen. Men det kommer vi aldrig att ha eftersom var rektor bryr 
sig inte så mycket om det.  

som nu att spela basket  
vet inte  

Vet inte  
inget.  

Chilla galet  

Där skulle finnas en Innebandy rink utomhus då jag spelar och älskar innebandy.  
Allt finns redan  

vet inte  
fotboll  

Rökruta  
pingis  

fler bättre fotbollar  

pingis  
pingis  

längre raster så man kan ta längre promenader.  
en kiosk  

Jag tror inte det finns något vi saknar. (En liten önskning skulle vara ett café).  
dricka kaffe, pingis  

Pingis skulle varit roligt  

fotbolls spel och pingis  
gillar hur det är men ett cafe  

pingis, spela spel typ som kort spel  
pingis  



 
lite mer aktivieter  

mer spel och aktivitet  

spela fotboll  
spela fotboll  

spela pingis  
Jag vet inte :)  

Pingis  
pingis  

Spela pingisMer spel  
att man lagar kaffe maskinen o öppnar en tjosk  

jag är nöjd med vad som finns  

Ingen aning  
dildos att använda  

billjard  
rökruta  

inget  
spela fotboll sverige  

En kaffe maskin  

slås  
vet ej  

Spela pingis eller liknande  
Roliga saker  

vet ej  
vet ej  

vet inte  

Hoppa hopprep  
Vet inte.  

de är bra som det är  
vetej  

biljard skulle varit kul  
jag tycker att det är bra som det är  

spela fotboll  

spela fotball  
tagga hem ya kahba  

kanske om ni hade kunnat köpa in en basket korg  
ingen aning  

mycket  



 
Allt möjligt, basketkorgar hade varit skoj  

spela bandy  

Spela fotboll eller badminton  
fler ställen att sitta ute  

Då vi inte har mycket raster där man hinner mer än att förflytta sig sig så inget.  
Vet inte  

Att ha ett rum där man kan spela fotboll, pingis, musik, och massa mer  
En fotboll så man skulle kunna spela fotboll.  

jag vet inte  
mycketBörja med att köpa en boll sen kan vi snacka om vad jag vil ha i slutet av nian  

jag vet inte men kanske ha tillgång till fotbollar  

Jag har inget mer att önska.  
vet inte  

cykelställ basketkorg  
vet ej  

Att uppehållsrummet skulle vara öppet under rasterna vilket det nuvarande bara är på lunchen.  
fler soffor  

soffor  

Nya bollar  
Köra moppe.  

Köra runt o ha de najs  
Jag vet inte riktigt. Jag tycker att det finns ganska mycket att göra. För vi har ju inte så himla långa raster så det 
finns lite små grejer att göra.  

vet inte  
Kanske gå och njuta av blommor och barn  

kanske mer tennisbollar eller att man inte heller få ha mobilen så man rör mer på sig  

Kasthandskar, välpumpade bollar  
Mer bollar  

Sitta i sofforna och snacka med kompisar.  
bollar  

mer utomhus  
Att jag skulle få tillåtelse att programmera på datorn.(Genom att använda Python och PyCharm.)  

innebandy eller fotboll  

jag vet inte för jag är inte direkt ute och är på de grejerna vid skolan.  
Kanske att man ibland kör en spel med hela klassen att man är i två grupper o kanske kör brändboll till exempel  

fotbollar ny basket korg  
vet inte  



 
en fotboll som alla kan använda.  

vet inte  

Ingen aning  
mer spel inomhus  

Vet inte  
Mer lekmaterial som bollar osv. men då måste folk också kunna ta hand om materialet.  

Spela pingis,  
Spela fotboll, pingis  

pingis  
spela fotboll eller spela nått spel  

Vet ej tycker om att göra det jag redan gör på rasterna.  

jag vet inte för jag gillar att sitta och snacka med mina kompisar  
Det som jag skulle vilja att det fanns på en skolgård är en slags studsmatta som är nedgrävd i marken.  

mer bollar pingis biljard och basket  
Jag kan inte komma på något mer jag skulle vilja a på skolgården.  

vet inte  
Fler sofor och kuddar och skipo kårtlek och vanlig kårtlek  

behöver inget  

Att man kan köpa något på någon kiosk.  
vwt inte  

många fler fotbollar och en ny basket korj.  
 
 

Tycker du att din skolgård är rolig att röra sig på? 

Namn  Antal  %  

Ja  35  15,9  

Sådär  107  48,6  
Nej  78  35,5  

Total  220  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (220/220)  
 
 

 



 
 

Vilka idrottsföreningar i ditt område skulle du vilja veta mer om? (Skriv den idrott du vill prova på). 

vet inte  

Orientering  

ingen  
Jag vet inte, Jag spelar fotboll i ifk osby  

Jag går på fotboll och Hockey. Men jag vill testa tennis eller spela paddel igen.  
innebandy IBK Osby  

vet inte  
fotbol  

simma  
Jag är väldigt bekväm i de idrotter jag redan håller på med, men jag skulle gärna vilja testa padel någon gång 
eftersom alla säger att det är så kul!  

Spela mer fotboll på idrotten eller åka skridskor för det får vi aldrig göra  

Jag har ridit i älmhult innan och vill börja igen men vill inte vara med på ʺprovʺ och så vill jag kunna rida hur och 
när jag vill.  
ingen  

Jag skulle vilja prova simning  
det finns ingen jag skulle vilja veta mer om  

Jag går på fotboll. Vill inte veta så mycket mer eftersom jag redan provat på en del sporter.  
Tennis  

ingen jag går redan på en idrott  

fotboll verkar kul, men inga tjejer vill spela  
fotboll  

jag skulle villa träa paddel i antingen Osby eller Älmhult.  
Jag skulle vilja prova på boxning eller paintboll.  

ingen  
Paintboll  

Jag vill inte prova på någon idrott. Men den närmaste idrottsföreningen är treby.  

paintboll  
Jag gick på dans innan men jag har slutat nu och jag går på dans i Hässleholm så jag vill inte prova på något här.  

Osbysryttarförening fast jag går redan på ridning  
handboll  

Jag vet inte  
paintball  

kanske 2k  
vet inte, går på några sporter och vet inte som jag vill testa något annat.  



 
Basketboll  

Jag går på fotboll och har gått på andra idrotter i Osby och även andra stället så nej.  

inga, håller redan på med idrotter  
Går redan på den idrott jag vill  

Jag går redan på olika sporter och skulle inte vilja prova något nytt.  
Är inte intresserad i någon sport för tillfället.  

Jag känner att jag inte att jag skulle vilja veta mer om någon idrottsförening.  
Ingen skärskilt  

...  
Dans  

ingen  

går på de idrotterna jag vill  
inte intressad av det som är i osby  

road racing men finns inte i närheten  
Skulle vara kul med fotboll men jag är för gammal. Annars vet jag inte riktigt.  

fäktning  
Hockey  

ingen  

ingen  
Dans  

Ingen  
inget  

ingen  
vet ej  

Fotboll  

En idrott jag skulle vilja testa är hockey, eller börja rida igen  
golf  

Har en idrott jag älskar så har inget annat jag vill tästa  
vet inte  

mat ätare  
ingen  

Jag hade velat prova på basket.  

golf  
.  

ingen aning  
Går på fotboll  

Basket  



 
inget  

fotboll kanske (ifk)  

Handboll, Älmhult  
jag gillar den föreningen jag är i nu så jag vill inte byta till någon annan just nu  

vet ej  
nej  

Styrker träning.  
Har bra koll  

Libk- Lönsboda innebandy klubb.Ibk Osby- Innebandy klubben Osby.Wif- Visseltofta fotbollsförening.Jag vet att 
det inte räknas som idrott men svenskakyrkan.  
Ufc och boxning  

ingen  

Äta glass  
Ingen just nu  

lönsboda gif  
simming  

Thaiboxning/Dans.  
thaiboxning  

Thai Boxing?  

finns gymnastik?  
inget  

Jag vill inte testa på någon ny.  
Vill inte testa på någon ny  

inget särskilt  
vet inte  

handboll  

brännboll och basket  
inget  

Finns ingen just nu  
skytte  

Nej, inte just nu.  
vet inte  

Ingen faktiskt. Har testat det jag vill.  

vill inte prova fler  
korvätartävling  

nej  
malmö ff  



 
Malmö ff  

hej  

Går på dem som finns  
ingen  

ingen  
korvätaretävling  

Vet ej.  
ingen  

fotboll  
fotbollsträning  

fotball  

Inte ett skit  
Basket  

ingen  
Ingen annan än den jag själv utövar.  

bandy  
Ingen  

vet inte  

nej nehöver ej  
Fotboll kanske, och när det är vinter kanske vi skulle kunna åka skridskor.  

vet inte  
padelpaddelÄLSKAR DET PADDEL  

Spelar fotboll och vill inte prova på någon ny.  
jag vett inte  

vet ej  

Bowling.  
jag vill att det ska finnas boxning och det vill jag testa  

någon slags kampsport, går redan på hogosha  
Ingen  

Cheese rolling  
Schackboxning  

Jag vet inte riktigt vad jag vill prova. Kanske någon bollsport.  

vet inte  
Freerunning då man kan springa runt skolorna i osby och samtidigt röra sig bredvid barn och folk.  

ridning  
ingen  

Testat det mesta men skaffa gymnastik förening i Lönsboda så vi slipper åka!  



 
fotboll  

ingen  

Jag skulle vilja prova på något som jag inte behöver röra på mig så mycket, men ändå något som är 
hälsosamt.Jag vet inte.  
ingen därför jag går på fotboll och innebandy.  

inget, går redan på simning och ridning och tycker det räcker.  
bränndboll  

kan man träna handboll i osby eller basket  
nej  

Amerikansk fotboll  
inget  

Finns ingen idrott jag vill prova på, går på allt jag vill  

libk  
Dans, balett och löpning  

Jag är med i idrotts klubben jag vill.  
Spelar fotboll men vill inte testa något annat.  

ingen spelar redan i lönsboda fotboll och innebandy  
jag går på det jag vill så inga  

Jag tränar redan fotboll och gymnastik. Hinner inte med en tredje sport.  

är inte intresserad  
Det som jag skulle vilja veta mer om är handboll.  

vet inte  
Jag går redan på en sport och känner inte att jag skulle villa gå på en till.  

spelar redan fotboll och simmar, så det är inget annat jag vill prova.  
Innerbandy  

jag vill prova tennis  

Jag har ingen.  
inget  

nej inga.  
 
 

 

 

 

 



 
Arbetade ni med temat "hälsa" i klassrummet under lektionstid? I vilka ämnen gör ni det? Sätt kryss i 
vilket/vilka ämnen. 

Namn  Antal  %  

Svenska  45  20,5  
Engelska  35  15,9  

Språkval  23  10,5  
Modersmålsundervisning  3  1,4  

Matematik  18  8,2  

NO  73  33,2  
SO  32  14,5  

Teknik  21  9,5  
Hemkunskap  112  50,9  

Musik  25  11,4  
Bild  9  4,1  

Slöjd  10  4,5  

Idrott  185  84,1  
Inget ämne  19  8,6  

Total  610  277,3  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (220/220)  
 
 

 

Gör ni rörelsepauser under lektionstid vid fjärrundervisning? 

Namn  Antal  %  

Ja, varje dag  25  11,4  

Ja, 2 gånger om dagen  8  3,6  
På varje lektion  0  0  

Ibland  158  71,8  

Inte alls  29  13,2  
Total  220  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (220/220)  
 

 



 
 
Hur många pauser gör du från skärmtid under "skoldagen" hemma? T. ex gå ut med hunden, hämta 
dricka... 

Namn  Antal  %  

2 eller mer pauser  166  75,5  
1 paus  35  15,9  

Ingen  19  8,6  
Total  220  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (220/220)  
 
 

 
 

 

Vad gör du mellan lektionerna när du har fjärrundervisning? 

Namn  Antal  %  

Är på mobilen/datorn/tv  120  54,5  

Är ute  49  22,3  
Går ut från rummet  114  51,8  

Rörelsepaus  24  10,9  
Annat  54  24,5  

Total  361  164,1  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (220/220)  
 
  
 

 

 

 



 
 

Upplever du att du är mindre stressad sedan ni började med rörelsepauser? 

Namn  Antal  %  

Ja  27  12,3  

Lite  63  28,6  

Nej  130  59,1  
Total  220  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (220/220)  
 
 

 
 

 

Kan du koncentrera dig bättre efter rörelsepauser? 

Namn  Antal  %  

Ja  52  23,6  

Lite  71  32,3  

Nej  97  44,1  
Total  220  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (220/220)  
 
 

 
 

 

 

 



 
 

Har rörelsesatsning påverkat ditt fysiska mående positivt? Orkar du mer i skolan och på fritiden? 

Namn  Antal  %  

Ja  31  14,1  
Lite  49  22,3  

Samma  80  36,4  
Nej  60  27,3  

Total  220  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (220/220)  
 
 

 
 

 

Har rörelsesatsning påverkat ditt psykiska mående? 

Namn  Antal  %  

Ja  24  10,9  
Lite  48  21,8  

Samma  64  29,1  
Nej  84  38,2  

Total  220  100  
 
 
Svarsfrekvens  

100% (220/220)  
 
 

 
 



Grundskola 2021 åk 3

Jag går på

Namn Antal %

Killebergsskolan 14 12

Klockarskogsskolan 49 41,9

Parkskolan 0 0

Hasslarödsskolan 23 19,7

Örkenedsskolan 31 26,5

Total 117 100

Svarsfrekvens

100% (117/117)

Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så a� jag förstår

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 63 53,8

Stämmer ganska bra 48 41

Stämmer ganska dåligt 2 1,7

Stämmer inte alls 1 0,9

Vet inte/ har ingen åsikt 3 2,6

Total 117 100

Svarsfrekvens

100% (117/117)

Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker



Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 64 54,7

Stämmer ganska bra 48 41

Stämmer ganska dåligt 4 3,4

Stämmer inte alls 0 0

Vet inte/ har ingen åsikt 1 0,9

Total 117 100

Svarsfrekvens

100% (117/117)

Skolarbetet är intressant

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 43 36,8

Stämmer ganska bra 61 52,1

Stämmer ganska dåligt 7 6

Stämmer inte alls 3 2,6

Vet inte/har ingen åsikt 3 2,6

Total 117 100

Svarsfrekvens

100% (117/117)

Skolarbetet är roligt

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 37 31,6

Stämmer ganska bra 65 55,6

Stämmer ganska dåligt 8 6,8

Stämmer inte alls 1 0,9

Vet inte/har ingen åsikt 6 5,1

Total 117 100

Svarsfrekvens

100% (117/117)



Skolarbetet gör mig så nyfiken så jag får lust a� lära mig mer

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 35 29,9

Stämmer ganska bra 67 57,3

Stämmer ganska dåligt 10 8,5

Stämmer inte alls 2 1,7

Vet inte/har ingen åsikt 3 2,6

Total 117 100

Svarsfrekvens

100% (117/117)

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 87 74,4

Stämmer ganska bra 25 21,4

Stämmer ganska dåligt 2 1,7

Stämmer inte alls 1 0,9

Vet inte/har ingen åsikt 2 1,7

Total 117 100

Svarsfrekvens

100% (117/117)

Skolarbetet är för svårt för mig



Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 4 3,4

Stämmer ganska bra 18 15,4

Stämmer ganska dåligt 33 28,2

Stämmer inte alls 55 47

Vet inte/har ingen åsikt 7 6

Total 117 100

Svarsfrekvens

100% (117/117)

Jag kan få svårare uppgi�er om jag vill

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 44 37,6

Stämmer ganska bra 52 44,4

Stämmer ganska dåligt 8 6,8

Stämmer inte alls 5 4,3

Vet inte/har ingen åsikt 8 6,8

Total 117 100

Svarsfrekvens

100% (117/117)

I min skola finns det extrauppgi�er när man är klar

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 81 69,2

Stämmer ganska bra 30 25,6

Stämmer ganska dåligt 1 0,9

Stämmer inte alls 3 2,6

Vet inte/har ingen åsikt 2 1,7

Total 117 100

Svarsfrekvens

100% (117/117)



På lek�onerna får vi diskutera  och prata om hur vi tänker i olika frågor

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 61 52,1

Stämmer ganska bra 49 41,9

Stämmer ganska dåligt 2 1,7

Stämmer inte alls 1 0,9

Vet inte/har ingen åsikt 4 3,4

Total 117 100

Svarsfrekvens

100% (117/117)

På lek�onerna är vi elever med och ger förslag på vilket sä� vi ska arbeta med olika skoluppgi�er

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 37 31,6

Stämmer ganska bra 63 53,8

Stämmer ganska dåligt 9 7,7

Stämmer inte alls 4 3,4

Vet inte/har ingen åsikt 4 3,4

Total 117 100

Svarsfrekvens

100% (117/117)

I min skola respekterar vi varandra



Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 61 52,1

Stämmer ganska bra 45 38,5

Stämmer ganska dåligt 8 6,8

Stämmer inte alls 3 2,6

Vet inte/har ingen åsikt 0 0

Total 117 100

Svarsfrekvens

100% (117/117)

Mina lärare är rä�visa mot oss elever

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 73 62,4

Stämmer ganska bra 36 30,8

Stämmer ganska dåligt 3 2,6

Stämmer inte alls 2 1,7

Vet inte/har ingen åsikt 3 2,6

Total 117 100

Svarsfrekvens

100% (117/117)

Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur vi har det i skolan och hemma

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 37 31,6

Stämmer ganska bra 32 27,4

Stämmer ganska dåligt 13 11,1

Stämmer inte alls 20 17,1

Vet inte/har ingen åsikt 15 12,8

Total 117 100

Svarsfrekvens

100% (117/117)



I min skola följer eleverna de ordningsregler som finns

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 14 12

Stämmer ganska bra 71 60,7

Stämmer ganska dåligt 25 21,4

Stämmer inte alls 7 6

Vet inte/har ingen åsikt 0 0

Total 117 100

Svarsfrekvens

100% (117/117)

Min lärare ser �ll a� ordningsreglerna följs

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 86 73,5

Stämmer ganska bra 28 23,9

Stämmer ganska dåligt 1 0,9

Stämmer inte alls 2 1,7

Vet inte/har ingen åsikt 0 0

Total 117 100

Svarsfrekvens

100% (117/117)

Jag kan arbeta i lugn och ro på lek�onerna



Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 28 23,9

Stämmer ganska bra 71 60,7

Stämmer ganska dåligt 14 12

Stämmer inte alls 4 3,4

Vet inte/har ingen åsikt 0 0

Total 117 100

Svarsfrekvens

100% (117/117)

På lek�onerna stör andra elever ordningen i klassrummet

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 15 12,8

Stämmer ganska bra 46 39,3

Stämmer ganska dåligt 39 33,3

Stämmer inte alls 11 9,4

Vet inte/har ingen åsikt 6 5,1

Total 117 100

Svarsfrekvens

100% (117/117)

I min skola finns det elever som jag är rädd för

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 7 6

Stämmer ganska bra 16 13,7

Stämmer ganska dåligt 11 9,4

Stämmer inte alls 81 69,2

Vet inte/har ingen åsikt 2 1,7

Total 117 100

Svarsfrekvens

100% (117/117)



I min skola finns det vuxna som jag är rädd för

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 6 5,1

Stämmer ganska bra 2 1,7

Stämmer ganska dåligt 12 10,3

Stämmer inte alls 97 82,9

Vet inte/har ingen åsikt 0 0

Total 117 100

Svarsfrekvens

100% (117/117)

Jag känner mig trygg i skolan

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 69 59

Stämmer ganska bra 40 34,2

Stämmer ganska dåligt 5 4,3

Stämmer inte alls 1 0,9

Vet inte/har ingen åsikt 2 1,7

Total 117 100

Svarsfrekvens

100% (117/117)

De vuxna reagerar om de får veta a� någon har varit elak mot någon elev



Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 79 67,5

Stämmer ganska bra 31 26,5

Stämmer ganska dåligt 1 0,9

Stämmer inte alls 3 2,6

Vet inte/har ingen åsikt 3 2,6

Total 117 100

Svarsfrekvens

100% (117/117)

Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 86 73,5

Stämmer ganska bra 21 17,9

Stämmer ganska dåligt 3 2,6

Stämmer inte alls 2 1,7

Vet inte/har ingen åsikt 5 4,3

Total 117 100

Svarsfrekvens

100% (117/117)

Jag är nöjd med min skola som helhet

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 78 66,7

Stämmer ganska bra 30 25,6

Stämmer ganska dåligt 5 4,3

Stämmer inte alls 3 2,6

Vet inte/har ingen åsikt 1 0,9

Total 117 100

Svarsfrekvens

100% (117/117)







TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-22 

Sida
1(2)

Barn och utbildning 
Stefan Ekvall 
0709888612 
stefan.ekvall@osby.se 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress Barn och 
utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Redovisning av enkätresultat gymnasieskola innevarande år.
Dnr BUN/2021:213 610  

Barn-och utbildningsförvaltningen föreslår Barn-och utbildningsnämndens 
arbetsutskott att föreslå Barn-och utbildningsnämnden

 att godkänna redovisningen av enkätsvaren

.

Barnkonsekvensanalys

Detta är en redovisning av enkätsvar berör ej barn eller elever
 

Sammanfattning av ärendet

Enligt 4 kap. 3 § i skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå 
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen 
ska vara att de nationella målen uppfylls.

Enligt 4 kap. 7 § i skollagen ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas om 
det vid uppföljningen visar att det finns brister i utbildningen.

Barn och utbildning har under våren 2021 genomfört en enkätundersökning där 
barns/elevers, vårdnadshavares och personalens uppfattning om verksamheten mäts. 
Undersökningen omfattar hela gymnasieveerksamheten. 

Enkäterna är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och utgör underlag för att 
utveckla verksamhetens kvalitet på såväl kommunövergripande nivå som enhetsnivå. 
Inom samtliga enheter och på kommunövergripande nivå ska analysen resultera i 
dokumenterade förbättringsåtgärder i syfte att öka måluppfyllelsen.

.

http://www.osby.se/


Sida
2(2)

 

Beslutsunderlag

Enkätsvar gymnasiet. 

.

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningchef

Områdeschef

Eva Andersson Stefan Ekvall 
Förvaltningschef Områdeschef gymnasie 



1

Gymnsaieskola 2021



1. Jag identifierar mig som...

Namn Antal %

Tjej 171 59

Kille 118 40,7

Annan könstillhörighet 1 0,3

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)
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2. Årskurs

Namn Antal %

Åk 1 77 26,6

Åk 2 107 36,9

Åk 3 80 27,6

Språkintroduktion ( svarar du här hoppa över fråga 3) 24 8,3

Individuellt alternativ ( svarar du här hoppa över fråga 3) 1 0,3

Yrkesintroduktion ( svarar du här hoppa över fråga 3) 1 0,3

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)
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3. Program

Namn Antal %

Vård och omsorg 10 3,7

Industriteknisk 14 5,2

Hotell och turism 16 5,9

Ekonomi 82 30,3

Handel och administration 39 14,4

Samhällsvetenskap 42 15,5

Barn och fritid 30 11,1

Naturvetenskap 19 7

Teknik 19 7

Total 271 100

Svarsfrekvens

93,4% (271/290)
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4. Jag trivs i skolan

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 144 49,7

Stämmer ganska bra 129 44,5

Stämmer ganska dåligt 14 4,8

Stämmer inte alls 3 1

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)
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5. Jag upplever en positiv stämning på min skola

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 112 38,6

Stämmer ganska bra 152 52,4

Stämmer ganska dåligt 20 6,9

Stämmer inte alls 6 2,1

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)

6



6. Jag bidrar själv med en positiv stämning

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 149 51,4

Stämmer ganska bra 122 42,1

Stämmer ganska dåligt 13 4,5

Stämmer inte alls 6 2,1

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)
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7. Hur bidrar du till en positiv stämning?

Jag är glad på lektionerna och trevlig mot alla.

Vet ej 

Lyssnar när det behövs & pratar med alla!

Är trevligt mot alla

Vara positiv och vara glad

Drar skämt på lektioner och är trevlig mot alla.

Är ärlig , pratar med alla och försöker sprida glädje 

Är alltid glad och trevlig. 

Är alltid glad och trevlig.

Skriker och gapar inte så man stör andra. Bara det kan skapa negativ stämning.

Jag försöker ha så positiv attityd som möjligt.

Jag relativt stabil och anpassar mig efter umgänge 

Jag är glad och är madrigal negativ 

Jag lämnar ingen utanför och är trevlig.

jag är glad

Jag är rolig.

Jag är glad och positiv 

Att vara positiv och snäll
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7. Hur bidrar du till en positiv stämning?

Jag är glad 

vet ej

jag är schysst mot andra och bidrar med humor och skratt

Är vänlig mot andra

Jag är snäll och har en positiv inställning till nya saker

Jag är snäll och försöker ofta ha en bra stämning speciellt i klassen.

Genom att vara typ glad och positiv och ha låg ljudnivå

Jag stör inte andra och håller mig vid mina studier.

Är glad och positiv

Genom att vara glad och positiv gentemot de jag möter 

Genom att bemöta människor på ett positivt och inbjudande sätt.

Jag är glad och positiv. 

Inte ledsen

Att bemöta andra med fullt respekt

Jag är snäll kille, med mycket kreativitet 

trevlig

Är glad 

9



7. Hur bidrar du till en positiv stämning?

Jag hälsa alla lärarna och vissa elev som går förbi.

Genom att vara positiv själv mot alla jag bemöter i skolan.

När jag ler med andra människor.

Jag 

Prata med mig själv

Man kan var snäll

Att det ska blir roligt också

snäll

Vi kan ibland hjälpa varandra

Jag stämmer inte alls

Med bra och positivit beteende

Försöker alltid se det positiva och lösningar istället för problemen/ det negativa. Jag peppar mina klasskamrater som kan vara negativa ibland.

Jag försöker alltid vara positiv när det gäller allt.Jag är trevlig och snäll/hjälpsam när det gäller mina medmänniskor, mina klasskompisar och lärare. Vill alla gott. 

Jag är glad och trevlig. Gör det jag ska, respekterar mina klasskamrater och kan sitta och småprata för gemenskapens skull vid lämpliga tillfällen. 

Snackar 

är glad

aldrig sur
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7. Hur bidrar du till en positiv stämning?

Är bra 

jag är glad

Trevlig, glad, rolig

allt

jag är alltid så jävla glad

Trevlig

Ger arbetsro i klassrummet och försöker hålla humöret uppe 

Jag är snäll

Jag försöker sprida bra stämning 

Jag är rolig

Mina kompisar tycker alltid att jag är sur

ska social o snäll mot andra elever och lärar

att jag höller med följa regel och lager,aktiv, respektiva minaklasskammrator och lärare.

Jag är så glad som möjligt mot alla.

att vara glad och bjuda på sig själv

Jag är alltid glad, sprallig och pratgla tjej 

jag är positiv till allt
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7. Hur bidrar du till en positiv stämning?

hälsar och ler

Att vara glad och snäll mot alla

Ler

Är trevlig mot alla och dömer ingen för hur den ser ut, ler mot alla

Jag skulle själv säga att jag är en ganska trevlig person som oftast brukar hälsa och le på folk. Jag är heller inte så högljudd av mej vilket jag vet uppskattas

är glad och positiv till att arbeta i skolan. och är även trevlig mot lärare och elever

Jag jobbar det jag ska göra och tar arbetet seriösts 

Bra bemötande

Jag följer med reglar och lager i skolan, aktiv, respektera mina klasskamrater och personalen i skolan.

vara positiv och rätt inställning 

Jag är trevlig och har en positiv attityd mot andra i skolan

Jag är glad och trevlig mot både personal och elever. 

Jag är glad och försöker göra andra glada

Jag försöker alltid vara glad och positiv.

försöker vara en glad och positiv människa

Är snäll mot alla

är glad
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7. Hur bidrar du till en positiv stämning?

Är positiv och hjälper andra

Jag vet inte riktigt om jag gör det eller inte

Jag uppför mig på ett korrekt sätt.

Vet inte riktigt men jag bidrar iaf inte med en negativ eller dålig stämning

Är alltid positiv och glad

Är glad, trevlig

Jag är positivt inställd att gå till skolan

är glad

Hälsar eller ler till elever och lärare som går förbi, säger tack för maten i matsalen. 

Jag försöker att inte klaga och vara negativ.

Jag är trevlig mot andra och har en allmänt bra inställning när jag är i skolan

Jag försöker vara trevlig mot alla 

Jag är inte elak eller negativ mot någon.

Jag är inte elak mot någon, och tänker alltid innan jag öppnar munnen. Jag behandlar alla som jag själv vill bli behandlad. 

Sprida positiv energi 

Hälsar på klasskompisar och personal. Försöker i den mån jag kan att sprida glädje under lektioner och raster. 

Vara med kompisar och sprider glädje.
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7. Hur bidrar du till en positiv stämning?

Är en anmält godhjärtat och schysst människa som respekterar människor

Gör mitt bästa och försöker få klassen att ha kul 

Är engagerad och låter alla vara med

Att jag inte är högljudd på lektionerna.

Jag tycker att jag är ganska allmänt glad och hälsar på de flesta.

Genom att va glad och att prata med de flesta

Jag är snäll och håller inte på o dumma mig 

Jag försöker att inte vara negativ

Glad, trevlig, rolig

.

Schysst 

Jag är glad och trevlig när jag kommer till skolan

Är positiv

Glad och positiv 

Är glad

Jag är rolig

Hälsar på alla och är trevlig! 
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7. Hur bidrar du till en positiv stämning?

Är snäll och trevlig mot de jag bemöter

Är trevlig, hälsar på alla

Rolig

Vet ej 

Vara positiv 

Kommer till skolan med positiv inställning

Är rolig och bidrar till en bra stämning 

Jag försöker att alltid värna om andra, bidra till en lugn arbetsmiljö och försöker alltid att komma med en positiv inställning 

Är glad och positiv 

Vet inte

Jag mobbar inte någon

Jag är snäll 

Genom att respektera andra och ta hänsyn till varandra 

Att ha tidligt måltänka positiv 

Jag är själv glad och positiv

Visa uppskattning.

jag försöker och inte vara en negativ person och försöker iallafall att vara social och inte tråkig
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7. Hur bidrar du till en positiv stämning?

..

Jag är glad

försöker alltid vara glad och trevlig.

Är snäll med alla som jag möter.

Jag är ytterst trevlig och gemytlig 

Sprider positiv energi 

Genom att tänka positivt, satsa på gemenskap och ha tydliga mål. 

Försöker att vara glad och positiv. Inte komma med så mycket negativt, som påverkar andra. 

Jag är positiv och är inte stökig på lektionerna.

Alltid glad 

m

Jag är glad

Jag försöker att alltid vara positiv samt peppa och hjälpa mina kompisar om de är nere.

vet inte

jag är snäll och positiv

Bidrar på lektionerna

Jag är snäll mot alla
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7. Hur bidrar du till en positiv stämning?

Jag mobbar inte någon

Jag försöker mitt bästa och går inte runt och är negativ.

Är glad, positiv och tänker på allas bästa.

vet inte

är mig själv

Inte otrevlig

Lugn och ro i klassrumet och i skolan

jag respekterar andra 

Jag respekterar andra människor och är snäll. Försöker också fixa en bra stämning

Försöker vara positiv och hålla upp stämningen

genom att tänka på framtiden.

Jag är trevlig mot alla.

Jag är trevlig och stör inte.

Rolig, trevlig

Är glad för det mesta

Jag visar vad jag kan och stöter inte ut någon, jag låter alla vara med.

vet inte jag pratar inte med någon så bidrar verken med positiv eller negativ stämmning 
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7. Hur bidrar du till en positiv stämning?

Jag är glad och oftast positiv, vill att andra ska må bra

är positiv

Försöka se glad ut även om man inte är det. 

Jag är inte negativ 

Kommer glad till skolan

Behandlar ingen illa på något sett eller någon form av utfrysning.

Jag är alltid glad och positiv 

jag är så himla rolig

Jag är alltid trevlig mot alla andra och glad. Är också väldigt omtänksam och hjälpsam. 

Jag får bra stöd och har aldrig stress

Genom att visa att jag finns där för de som behöver hjälp eller mår dåligt.

Genom att vara trevlig mot alla 

Att prata med många människor i skolan, att inte sprida rykten. Vara glad när jag pratar med folk.

Jag är vänligt mot alla och gör mitt bästa för att se till så att ingen ska känna sig utanför.

inkluderar alla, skojar, ler, m.m.

Man är glad och hälsar på alla. 

Jag bidrar till en god arbetsmiljö.
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7. Hur bidrar du till en positiv stämning?

Jag försöker att alltid vara glad och muntra upp folk. 

Genom att va snäll och trevlig mot folk

Jag arbetar på bra och gör det jag ska, håller arbetsro 

Är ofta glad.

rolig

Trevlig

Vet ej, är inte negativ mot andra iaf

Jag visar omtanke till andra

Jag är glad och trevlig mot alla. 

Är glad och pratar med de i min omgivning

fan vet jag
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8. Jag känner mig trygg i skolan

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 165 56,9

Stämmer ganska bra 111 38,3

Stämmer ganska dåligt 10 3,4

Stämmer inte alls 4 1,4

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)

20



9. Upplever du att det finns otrygga platser på din skola

Namn Antal %

Ja 30 10,3

Nej, gå till fråga 11 260 89,7

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)
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10a. Ange var du upplever dig otrygg

Namn Antal %

På väg till/ från skolan 8 22,9

I klassrummet 4 11,4

På skolgården 3 8,6

I korridoren 17 48,6

I matsalen 8 22,9

Annan plats, Skriv vilken plats i textrutan 9 25,7

Total 49 140

Svarsfrekvens

12,1% (35/290)
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10b. Skriv vilken plats du upplever dig otrygg

Det finns ingen plats jag känner mig extra otrygg på.

I korridoren då man får blickar och vissa skrattar när man går förbi och man vet inte om dem skrattar åt en eller något annat.

I korridoren på nya skolan.

I matsalen ej men vägen dit ja det är lite otryggt att gå dit.

i skolan 

Alla 

alla

Jag känner mig ingen otrygg.

Jag känner mig trygg överallt

ingen

ingen

ingen stans 

Gamla skolan

Toan

Ingen 

överallt

Industrisalen

I verkstaden 
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10b. Skriv vilken plats du upplever dig otrygg

Skolgården främst.

Utanför toaletterna eftersom ibland bruka vissa stå och hänga och banka på dörrarna. Har ibland känt mig otrygg i omklädningsrummet på gympan för att jag vill inte att 
någon ska ta bilder eller selfies med varandra för att jag vill inte komma med på bilderna 

Utanför toaletterna på nya skolan för det brukar stå större grupper utanför och man hör ibland ʺkollaʺ när man går förbi
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11. Jag är utsatt för mobbing/ kränkande behandling/ diskriminering under skoltiden

Namn Antal %

Ja 9 3,1

Nej, gå till fråga 13 281 96,9

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)
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12. På vilket sätt blir du utsatt för mobbing/ kränkande behandling/ diskriminering under skoltiden? Du kan göra flera val

Namn Antal %

Fysiskt 1 7,7

Via sociala medier 0 0

Verbalt 2 15,4

Utfrysning 4 30,8

Annat 7 53,8

Total 14 107,7

Svarsfrekvens

4,5% (13/290)
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13. Jag är utsatt för mobbing/ kränkande behandling/ diskriminering utanför skoltid

Namn Antal %

Ja 11 3,8

Nej, gå till fråga 15 279 96,2

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)
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14. På vilket sätt blir du utsatt för mobbing/ kränkande behandling/ diskriminering uanför skoltid? Du kan göra flera val

Namn Antal %

Fysiskt 2 13,3

Via sociala medier 9 60

Verbalt 3 20

Utfrysning 4 26,7

Annat 2 13,3

Total 20 133,3

Svarsfrekvens

5,2% (15/290)
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15. Om du anser dig vara diskriminerad på vilka grunder i så fall? Du kan göra flera val

Namn Antal %

På grund av kön 12 4,1

På grund av etnisk tillhörighet 11 3,8

På grund av min religion eller annan trosuppfattning 12 4,1

På grund av funktionsnedsättning 6 2,1

På grund av sexuell läggning 6 2,1

På grund av ålder 8 2,8

Har ej blivit utsatt för diskriminering, 256 88,3

Total 311 107,2

Svarsfrekvens

100% (290/290)
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16. Vem mobbar/ kränker/ diskriminerar dig? Du kan göra flera val

Namn Antal %

Klasskamrater 7 2,6

Andra elever 9 3,4

Personal på skolan 6 2,3

Andra utanför skolan 13 4,9

Ej utsatt 237 89,1

Total 272 102,3

Svarsfrekvens

91,7% (266/290)
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17. Känner du till att din skola har en plan mot diskriminering och kränkande behandling?

Namn Antal %

Ja 227 78,3

Nej 63 21,7

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)
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18. Jag känner glädje och lust att gå till skolan

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 61 21

Stämmer ganska bra 141 48,6

Stämmer ganska dåligt 67 23,1

Stämmer inte alls 21 7,2

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)
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19a. Har pandemin påverkat dig och din psykiska hälsa?

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 64 22,1

Stämmer ganska bra 102 35,2

Stämmer ganska dåligt 66 22,8

Stämmer inte alls 58 20

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)
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19b. Hur har du och din psykiska hälsa i så fall påverkats?

Jag har blivit väldigt seg som person och jag tar tid på mig med skolarbeten innan jag kommer igång, är väldigt segstartad. 

Man blir mer isolerad och umgås inte lika mycket med folk, vilket innebär att man förlorar vänner

Lite av att man tappt lite intresset att jobba hårdare på lektionerna 

Jag mår sämre psykiskt när jag inte får träffa folk varje dag som jag är van vid.

Tappat motivationen 

Jag är mycket tröttare. 

Man blir mycket tröttare, orkar inte göra så mycket samt att man knappt träffar några kompisar vilket blir lite drygt till slut.

Jag upplever att man skapat en viss social fobi samt att motivera sig till att arbeta och ta tag i saker finns inte längre. 

Inte lika motiverad till att göra mitt skolarbete.

Svårt att prata för människor i grupp

Ja allt har blivit jobbigt 

Med det sociala

fått väldigt mycket ångest.

Jag kan inte koncentrera mig på samma sätt i skolan, allt tar mycket längre tid.

Man orkar inte ha lektioner 

Jag har ingen motivation att göra något, särkilt skolarbete.

Tycker inte om att gå hemma, träffar inte kompisar på samma sätt. Tappat motivationen, ger upp lätt.

motivation
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19b. Hur har du och din psykiska hälsa i så fall påverkats?

Jag var extrem deprimerad första veckan ändan tills Jul lovet och efter det så var det svårt att koncentrera sig 

Tappat motivation

inte överdrivet mycket. Känner mig inte riktigt lika motiverad på lektionerna under de lektioner som är lite svårare att jobba med hemifrån.

Man mår bara dåligt och inte orkar med något

Ja lite grann

tråkigare och mindre motiverad till skolan 

både bättre och sämre

Lite mer nedstämd och oerhört uttråkad 

Man känner sig mer ensam. 

Extrem ensamhetKänsla av att jag inte hör till

Att jobba hemma har varit en jobbig upplevelse då jag inte jobbar bra i en hemmamiljö. Detta har dock blivit en vana och jag har långsamt lärt mig att jobba på egenhand.

deprimerad, tvångstankar osv

deprimerad

Positivt- mer tid att samla energi och sedan vara mer positiv när man väl träffar folk

Mår dåligt för jag känner att jag inte kan röra mig som innan och därför blir det jobbigt, känner mig instängd

Nej

Covid 19
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19b. Hur har du och din psykiska hälsa i så fall påverkats?

Jag känner mig obekväm

Väldigt negativt, man har inte samma ork rent psykiskt som man hade innan.

Det är såklart tråkigt att inte kunna träffa sina kompisar så som man alltid har kunnat göra, exempelvis ut och äta eller gå på shoppingcenter. Och att inte kunna träffa släkten 
på samma sätt. Jag saknar det gamla livet man hade innan pandemin. Men har innte påverkat skolan.

Jag känner mig ganska tom och orkeslös. Saker och ting har tappat sin mening och jag känner mig arg över situationen. Besviken över hur gymnasietiden blev och ledsen 
över hur studenten kommer bli. 

Dåligt

uttråkad hela tiden

inget 

lat

man kan inte umgås med de klasskamrater man umgicks med innan.

trött

vet inte

Man halkar efter i skolan och riskerar då kanske att få F i vissa kurser. Tycker skolan skulle gjort det bättre för oss som går i trean, speciellt med matten där det är väldigt svårt 
och jobba med detta hemma på distans. Är det samma krav som gäller nu för att bli godkänd som när man är i skolan hela tiden tycker jag det är fruktansvärt.

Jag mår bättre när jag har fått vara hemma mer och umgås med min familj

har fått varit hemma mer och tagit hand mig mer

Man ligger i sängen längre om dagarna 
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19b. Hur har du och din psykiska hälsa i så fall påverkats?

Man blir tröttare av att sitta inne, och man rör inte lika mycket på sig.

Man mår dåligt när man inte får träffa familj och vänner på samma sätt

Blir trött av att sitta inne hela dagarna hemma under distans anars mår jag super 

Man kan inte göra de man gjorde innan, kan Nt vara i skolan med alla vänner.

Har blivit tröttare , är inte lika taggad och orkar inte att göra saker jag vet måste göras

Mycket stress, har haft mycket bråk hemma och jag har blivit mer uttråkad

Jag har ingen psykiska hälsa påverkade mig.

Utmattande att ha distans då man behöver kämpa mer för att klara kurserna. 

Depprimerad 

-

Mot det negativa. Man ser inte fram emot saker längre inga fester eller liknande. 

Är seg om dagarna, negativ och trött

börjat må dåligt

Negativt

Känns lite som att det är skola hela tiden när man sitter och har lektioner hemma och då heller inte riktigt kan gå ut eller åka iväg någonstans för att komma ifrån det på 
grund av pandemin 

Onlineundervisningen har gjort att jag jobbat och mått bättre, det har varit lugnt på lektionerna och man har sluppit alla intryck

jag orkar inte göra något längre
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19b. Hur har du och din psykiska hälsa i så fall påverkats?

Stress

Inte så mycket. Det är dock tråkigt att behöva sitta hemma hela tiden istället för att vara i skolan

bra 

Tröttare om dagarna, ingen motivation, mår sämre i allmänhet. 

Jag har blivit deppig och känt mig ensam. Även tråkigt att vi ungdomar inte kan leva ut vår ungdom och göra saker som man annars hade sett fram emot att kunna göra 
under sin gymnasietid och ungdom och känns som att man missar en hel del av dessa åren

Då jag har varit psykisk sjuk förr så har det blivit extra jobbigt att hålla sig frisk nu när det inte finns så mycket som distraherar psyket.

Min lust och koncentrationen att jobba finns inte längre. Känner mig ledsen, jobbigt att vara hemma själv. Vill ut, se andra ansikten istället för svarta rutor. 

Har inte blivit påverkad

Har inga rutiner i vardagen och minimalt socialt umgänge.

Att sitta ensam hela dagarna tär på psyket. Det blir många gånger tråkigt och man tappar den sociala biten som man normalt får i skolan.

Otroligt trött och nervös. Riktigt svårt att kunna studera bra under pandemin och det blev värre när ingen lärare tog i åtanke att pandemin gjorde livet och plugget svårare.

Orkar mindre, presterar sämre osv

Tycker att det både stämmer och inte stämmer för att det blir lite ändring på rutinerna men mina rutiner är nästan likadana.

Inte varit lika motiverad. Kuggat i ett viss ämne pågrund av distansen då den inte funkade bra för mig alls

Jag har fått dåliga sovrutiner 

Mycket stress och dåliga sömn rutiner

Ingen ork 
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19b. Hur har du och din psykiska hälsa i så fall påverkats?

jätte jobbigt att utföra aktiviteter och även att hänga med skolan

Nedstämdhet, trötthet

Rutiner har försvunnit med tiden

Inget 

Tröttare, mindre motiverad

Positivt att va hemma och jobba

Tappar sitt sociala beteende

Man får ingen luust till att gå till skolan och lära sig inte motiverad längre och det får mig och tänka på mina betyg 

stress och mår illa 

Jag har mått sämre på grund av den isoleringen som har skett och mina stresshormoner har ökat väldigt mycket.

Blir rörigt i min hjärna med alla datum vi ska va i skolan osv 

Den har påverkats negativt eftersom att man bara sitter hemma och isolerar sig. Man tappar sin sociala förmåga, blir jobbigt att komma tillbaka till skolan och vara social och 
prata med människor. 

Mer trött 

skönare att vara hemma än skolan

Känner mig tröttare samt har inte lika mycket motivation till skolan som tidigare.

Dagarna har blivit lite tråkigare.

Jag har fått lite mindre vardagsmotion än vad jag brukade få innan vi började med distansundervisningen.
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19b. Hur har du och din psykiska hälsa i så fall påverkats?

Jag har väldigt tråkigt när man har distans för att det är stressigt och jobbigt att läsa genom distans

Man mår sämre av att vara hemma hela tiden.

Jobbigt vara hemma och man blir lätt utråkad. Får mycket panik hemma då jag själv inte kan göra något och kunna konsentrera mig på lektionerna.

Man känner sig ganska ensam när man suttit hem på distansen tex. 

Man förlorar den fysiska kontakten med människor och får sen ångest när man ska till skolan och träffa folk igen för man är van vid att sitta hemma helt själv. 

Tröttare eftersom man inte går upp och går iväg på morgonen.

Bättre, mindre stress.

Det har påverkat mig bra och dåligt. Men skulle nog säga mest dåligt.

När vi har haft distans har jag arbetat bättre och har kunnat fokusera mer, vilket har gjort att jag har höjt mina betyg.

den inte påverkats min psykiska hälsa är precis samma som innan pandemin

Skolan har blivit jobbigare ibland, det är svårare att plugga ensam hemma och därmed får jag sämre betygsättningar och får sämre självförtroende. 

det är ju lite tråkigare att inte kunna träffa så mycket folk nu som man gjorde innan.

Jag har mått bättre för att jag är mer för mig själv och behöver inte tvinga upp mig till skolan när man vet att man mår dåligt. 

Orkar inte plugga lika mycket när man bara är hemma och har distans och blir väldigt trött

Man träffar inte sina kompisar som vanligt eller andra människor som man ser bara i skolan vilket är tråkigt

Har sen ett tag tillbaka haft en del psykiska besvär t.ex. ångest, och det blir inte bättre att sitta hemma på distans.

inga rutiner längre
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19b. Hur har du och din psykiska hälsa i så fall påverkats?

Det finns ju inte många positiva saker med pandemi. Men jag skulle säg att distansundervisningen har hjälpt mig mer med skolarbetet. 

Har haft bråk hemma och har känt mig stressad och väldigt trött. Hatar att vara hemma hela tiden och saknar släkten i Malmö.

Mår mycket bättre med distansundervisning

Genom att bara vara hemma och inte få gå till skolan där man träffar klasskompisar osv. Det är tråkig och man har ingen motivation när man är hemma 

Genom att jag har saknar skolan och den sociala sammspelet och lektionerna på plats.

Rädd att gå till skolan för corona.

Jag mår faktiskt bättre i helhet förutom när det gäller skolarbete och uppgifter som ska lämnas in

Både positivt och negativt. Positivt: Jag har tid till mig själv och kan göra saker för att jag själv ska må bra.Negativt: Det kan kännas ensamt när man inte får träffa andra.

har ej det.

Man har blivit töttare psykiskt

Negativt

Man har väl blivit lite mer osocial och uttråkad kanske

Negativt.

Dåliga rutiner

Känner sig mer stressad då man upplever att man har mindre koll och det går sämre i ämnena (svårare att förstå lektioner på distans)

har inte påverkats på något negativt sett av distansen. Gillar att ha ansvar och kunna lägga upp saker mer efter vad som passar mig

Ingen fotbollssäsong, tomma läktare i CL
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20. Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver det

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 123 42,4

Stämmer ganska bra 139 47,9

Stämmer ganska dåligt 25 8,6

Stämmer inte alls 3 1

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)
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21. Jag trivs med mina studiekamrater

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 166 57,2

Stämmer ganska bra 106 36,6

Stämmer ganska dåligt 13 4,5

Stämmer inte alls 5 1,7

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)
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22. Jag trivs med mina lärare

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 121 41,7

Stämmer ganska bra 153 52,8

Stämmer ganska dåligt 14 4,8

Stämmer inte alls 2 0,7

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)
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23. Skolarbetet gör mig nyfiken och jag får lust att lära mig mer

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 52 17,9

Stämmer ganska bra 125 43,1

Stämmer ganska dåligt 84 29

Stämmer inte alls 29 10

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)
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24. Jag upplever att mina lärare samarbetar över ämnesgränserna ex. ett samarbete mellan religionskunskap och svenska

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 67 23,1

Stämmer ganska bra 142 49

Stämmer ganska dåligt 66 22,8

Stämmer inte alls 15 5,2

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)
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25. Jag ser ett sammanhang mellan olika kurser och målen i mitt program

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 70 24,1

Stämmer ganska bra 166 57,2

Stämmer ganska dåligt 43 14,8

Stämmer inte alls 11 3,8

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)
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26. Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 85 29,3

Stämmer ganska bra 158 54,5

Stämmer ganska dåligt 45 15,5

Stämmer inte alls 2 0,7

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)
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27. Mina lärare informerar mig om målen i de olika ämnena

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 102 35,2

Stämmer ganska bra 153 52,8

Stämmer ganska dåligt 31 10,7

Stämmer inte alls 4 1,4

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)
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28a. Jag vet vad som krävs av mig för att nå målen i de olika ämnena

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 95 32,8

Stämmer ganska bra 155 53,4

Stämmer ganska dåligt 34 11,7

Stämmer inte alls 6 2,1

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)
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28b. Inom vilka ämnen vet du inte vad som krävs för att nå målen?

Vet alla

Alla.

Inget

Inga

Idrott typ 

Inte engelskan 

Finns inga ämnen jag inte vet

idrott

i princip alla då lärarna läser direkt ur det centrala innehållet vilket leder till förvirring.

inga

Engelska, kemi, fysik

Olika ämnen som svenska, idrott.

inga

Jag bryr mig knappt

Alla

Jag har fått info om hur man uppnå sina mål utav studievägledare och min kära mentor

Ledarskap, samhällskunskap

Ledarskap och organisation
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28b. Inom vilka ämnen vet du inte vad som krävs för att nå målen?

ledarskap

Ledarskap och organisation 

Ledarskap och organisation 

Alla

ledarskap och organisation 

engelska

Matematik, Spanska

ledarskap

Det kan vara otydligt vilka ämne man måste göra något bättre i

Engelska, dåligt lärare.

Englska

Religion, historia, geografi och samhälle

Svanska 

Engelska

Engliska kurs 5

Inga ämnen

Matematiken, 2a
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28b. Inom vilka ämnen vet du inte vad som krävs för att nå målen?

inga

alla

inga ämnen

Alla kurser

inget.

inget

engelska

engelska

ingen

Matte, engelska

matte

Matte och engelska

Engelska

engelska

Engelska 

Matten

Svenska , engelska
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28b. Inom vilka ämnen vet du inte vad som krävs för att nå målen?

Matte

vet inte

Inga 

Spanska

inga

majoriteten av ämnena

inga

engelska matte spanska samhälle 

Det känns oklart när man inte får reda på vilket betyg man får på uppgifterna. På min gamla skola fick man reda på detta genom att uppgifterna bedömdes och lades in på 
kunskapsmatrisen och informentor. Detta saknar jag och hade önskat att man fick. Då får man större förståelse och inblick i kurserna. Detta känner jag gäller alla ämnen.

Inga

Spanska samhällskunskap 

Spanskan! 

Under hela gymnasiets gång så svenska, historia, samhälle, idrott, biologi, kemi, spanska, gymnasiearbetet. Kommer inte ihåg mer. 

Inga

Ingen 

inga

Inga
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28b. Inom vilka ämnen vet du inte vad som krävs för att nå målen?

Kan inte tänka mig något

Svenska, lite matematik

Svenska 3

Dem flesta förutom engelskan

Nästan alla då min mentor inte har utvecklingssamtal. Då det är där vi elever brukar få redan på hur man ligger till i alla ämnen

inga

nästan alla

Matte3b

fysik, 

..

Inget

Tyska och naturkunskap 

inga.

Matte

Franska

Jag har glömt vad lärarna har sagt om målen

Matte 
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28b. Inom vilka ämnen vet du inte vad som krävs för att nå målen?

ibland lite otydligt i svenskan

Inga jag vet vad de krävs av mig

ingen

Typ alla, de går igenom det (de flesta) men pratar inte så man förstår. 

Engelskan och matten 

Inga.

matte och samhälle 

har ingen aning i någon av ämnena. 

De flesta ämnen 

Känner att jag har en rätt god koll.

vissa lärare kan vara dåliga på att infomera om de olika målen. 

inget

Typ alla

Engelska, naturkunskap, svenska, 

Matte 

Idrott? Kan kännas svår då och då. Svenska

Kemi, fysik
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28b. Inom vilka ämnen vet du inte vad som krävs för att nå målen?

finns inga ämnen 

Inga jag kan tänka på så nu direkt

alla

Idrott

Nästintill alla

Idrott

inget 

Tyska, läraren är katastrof
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29a. Mina  lärare vägleder/ informerar mig om vad jag behöver förbättra i respektive kurs.

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 84 29

Stämmer ganska bra 161 55,5

Stämmer ganska dåligt 40 13,8

Stämmer inte alls 5 1,7

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)
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29b. I vilket/ vilka ämnen känner du att du inte får vägledning och information

Får vägledning i alla

Svenska

Ingen

Inget

Kemi 

Engelskan 

Finns inga ämnen jag inte vet

idrott

kemi, matte

ingen

Alla

matte, idrott, kemi, fysik

.

kemi

Man måste fråga vad man måste gör för att bli bättre men det har jag aldrig gjort

Kemi 

eng

Ledarkskap, samhällskunskap 

59



29b. I vilket/ vilka ämnen känner du att du inte får vägledning och information

Ledarskap och organisation

ledarskap

Känner att jag får det, önskar det mer i Ledarskap och Organisation

Ledarskap och organisation 

ledarskap och organisation 

Samhällskunskap, religion

Matematik

-

Det är lite olika

ingen

Engelska 

Englska

Svanska 

Engelska

Engliska 

Alla ämnen

jag har tillräckligt med information om alla ämnne
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29b. I vilket/ vilka ämnen känner du att du inte får vägledning och information

ingen

ingen

alla 

ings

inget

Nästan alla

matte

matte

Matte och engelskan 

Engelska

engelskan

Engelska

Engelska 

Matten

Nej

ingen ämnen 

Alla 
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29b. I vilket/ vilka ämnen känner du att du inte får vägledning och information

Matte

inga

Spans

inga

majoriteten av ämnena

inget ämne

matte engelska samhälle 

SPANSKAAAAA framföralltmen de absolut flesta. Jag vill ha feedback

Inga

vet ej 

De som jag nämnde i fråga 28b

Inga

jag får vägledning i alla kurser

De flesta 

Vet inte

I svenskan

Svenska 3
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29b. I vilket/ vilka ämnen känner du att du inte får vägledning och information

Inga klassråd!

Inget

inga

matte

Alla 

tyska och naturkunskap 

Inga.

Matten

Matte

matte 

ingen

ingen speciell vad jag kommer på

Typ alla. Man får ett ʺbetygʺ men man får inte arbeta mer med en viss sak som man behöver utan alla jobbar fortfarande med samma. 

Svenskan

Svenska

Inget.

det är inte ofta de gör det. hade önskat att de hade kunnat förklara lite mer och bättre.
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29b. I vilket/ vilka ämnen känner du att du inte får vägledning och information

inget

Engelska, Svenska, 

Matte

Svenska? Man får vägledning men ibland blir det rörigt med uppgifter. Eller så är det bara jag som inte förstår läraren kanske.

Kemi

finns inga 

.

Idrott

Idrott

Idrott

inget 

Tyska. läraren lyssnar inte och är väldigt förvirrad
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30a. Om jag behöver stöd och hjälp i mitt skolarbete så får jag det från lärarna

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 124 42,8

Stämmer ganska bra 139 47,9

Stämmer ganska dåligt 24 8,3

Stämmer inte alls 3 1

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)
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30b. Ge exempel på stöd och hjälp som du upplever är bra

Att kunna få hjälp av läraren. Ha extra tid för uppgifter. Finns eventuella tillfällen att komma in till skolan och få hjälp. 

Alla lektioner 

Extra hjälp, undervisning 

När man fastnat på en fråga och läraren kommer och vägleder till rätt svar. 

Extra tid, Hjälper en att vägleda mig till rätt svar

Att läraren ser om man har svårt och frågar om man behöver hjälp även om man inte räcker upp handen.

Matte stuga 

I svenska

Jag upplever att det är bra på vissa ämnen och när man är i skolan.

engelska support 

ger dig extra tid om du behöver det

Har möjlighet att koma t skolan på onsdagar om jag är efter

Vet ej

Hjälp

hjälpen man kan få på lektionerna

.

att det går att mejla och smsa om man behöver hjälp

Onsdagarna brukar vara bra 
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30b. Ge exempel på stöd och hjälp som du upplever är bra

Snabba och tydliga svar som de lägger på den nivån som de vet att jag klarar av.

matte stugan eller när man kan komma på onsdagar

Mate och industri 

De svarar på frågor

Förklarar tydligare och vissa lärare förklarar även efter skoltid

anton westher och Ewa nilsson ger bäst stöd och hjälp men vet ej hur

Får tag på lärarna lätt som hjälper en med det man behöverDe hjäper en alltid, efter skoltid också. 

Tillgängligheten på t.ex. mail. 

Förklarar tydligt 

Får ofta allt klart för mig genom att själv be om hjälp och få saker och ting mer klart för mig. Brukar inte fråga om hjälp väldigt ofta då jag känner att jag inte har problem med 
att förstå vad som ska göras och hur jag ska göra det. Däremot har jag svårt att komma igång med arbeten.

Litteratur 

nocco

ställer upp 

Att de försöker förklara för mig när jag inte förstår

att lärarna sitter med mig själva och gör utgifter

vet inte

matte
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30b. Ge exempel på stöd och hjälp som du upplever är bra

Alla

Tobias

Några svåra ord

När lärarna förklarar frågan på ett sätt som jag förstår då jag ibland kan tycka det blir rörigt och svårt att förstå

Om jag frågar efter något jag känner mig osäker på så får jag bra svar, även så jag förstår

De återkopplar på alla uppgifter, vilket vägleder mig inför andra uppgifter. De svarar snabbt på mail så att man direkt kan arbeta vidare. 

dom hjälper om jag frågar

de är tydliga

filip

Enskilda samtal 

Kan alltid fråga om jag behöver hjälp med något och få svar snabbt

mattestöd

Att nu på distans så kan man tex maila lärarna och dem svarar ganska snabbt och dem hjälper så gott dem kan under distans också 

studiehandledningen på mitt hemspråk kurdiska.

På lektionstid

Att jag får gå på extra hjälp på matte, jag har längre tid på prov

Matte
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30b. Ge exempel på stöd och hjälp som du upplever är bra

att prata med lärarna

Jag får extra hjälp av min mattelärare ej med att jag har stor risk att få underkänt där.

Legimus och såna hjälpmedel

Bra information och kommunikation 

lärarna visar att dom finns där när man behöver hjälp, de visar hur man gör osv

Vissa hemsidor att hitta fakta och info på, bra böcker att läsa i och bra förklaring och info från lärare

De hjälpar mig och stöd mig om jag behöver hjälp.

studiehandledningen på mitt hemspråk kurdiska.

Extra förklaring och hjälp med uppgifter son upplevs vara svårare 

Förklaring av frågor osv.

mattestugan

När de förklarar saker på mer än ett sätt så att man ska kunna komma på svaret själv.

att man kan boka en tid med läraren där läraren bara fokuserar på en person och inte hela klassen

Feedback som vi får av både mentorer och lärare.

Bara att man vet att man kan få hjälp om man behöver det är stöd nog

Mattestugan, morgonmatte.

går igenom saker om man inte riktigt förstår, pushar en på ett positivt sätt
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30b. Ge exempel på stöd och hjälp som du upplever är bra

mattestuganmorgonmattenengelska hjälp

mattestugan är väldigt bra 

En mer uppdelad instruktion.

Matten på onsdagarna där jag har omläsning och får mycket bra hjälp av Martin. Även extra hjälp av Marcus, specialpedagogen.

Att prata på tumanhand om målen och hjälpas åt för att förbättra resultatet. Även att läraren försöker vägleda en under olika arbeten då det inte alltid är solklart hur läraren 
vill att man ska lägga upp eller göra sitt arbete

Morgon matte och mattestugorna

Det är bra att det finns extramatte och liknande för att få mer hjälp i skolan. Och om det behövs ytterligare stöd i skolan så finns elevhälsan. 

Jag får stöd som är bra av några av lärarna men inte alla och dom som ger mig stöd är att dom låter mig få ta mina pauser och att jag får liksom lite extra tid på allt

Man kan väldigt ofta nå lärarna via Mail även om det inte nödvändigtvis är skoltid. 

Ordentligt och tydlig feedback

Matte, spanska 

När de förklarar uppgiften så att man fattar den perfekt.

Min mentor hjälper mig på traven väldigt bra 

Hjälp med skrivande

påminnelse om vart man ligger ov.

Att lärarna tex alltid finns på meet även om man själv inte ör uppkopplad hela tiden.

Lärarna försöker alltid göra sitt bästa för att hjälpa till om man frågar om hjälp
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30b. Ge exempel på stöd och hjälp som du upplever är bra

Jag får hjälp när jag ber

Tobbe ger bra hjälp inför allt

Inom ekonomiämnena får vi alltid många tillfällen med hjälp när vi inte har lektion

Om jag t.ex skickar iväg ett mail med frågor så får jag alltid svar samma dag.

allt

De förklarar vad det man ska göra. 

tex om jag inte förstår något så förklarar dem de

svenska och engelska

Förlängning av deadline av inlämningsuppgifter.

Stöttning i de jag tycker är svårt 

Att läraren förklara till mig. 

Frågar om man behöver hjälp och sedan hjälper en med det man behöver hjälp med

Man kan gå dit på onsdagar om man vill och få individanpassade studier.

Kurator

När dom förklara bra

Mattestugan på onsdagar samt att alla lärarna finns tillgängliga på onsdagar om man är osäker inom något ämne.

prata
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30b. Ge exempel på stöd och hjälp som du upplever är bra

De svarar på frågor

muntlig hjälp

Det är bra att kunna ställa frågor till lärare ifall det är något man inte förstår.

Som till exempel att de informerar flertal gånger om olika uppgifter och sådant. Detta underlättar för de elever som lätt glömmer.

vet inte 

om man frågar om hjälp får man förklaring.

berätta igen om det behövs tillexempel något jag själv inte förstår och att de anpasar sig till den personen och vet hur man kan hjälpa 

exempelvis mattestugan på onsdagar.

förklaringar

Får inget speciellt stöd eller hjälp.

Mattestuga & morgonmatte om man behöver.

morgonmatten

Jag får extra uppgifter om jag behöver det eller genomgångar på sådant jag vill lära mig eller behöver.

ja jag går till skolan när jag har blockfrit och så sitter jag med en lärare som hjälper mig att komma ifatt i ämnena 

Morgonstöd och mattestugan.

ifall jag har fastnat på en fråga kan jag fråga lärarna om hjälp.

När vissa lärare förklarar en gång till. 
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30b. Ge exempel på stöd och hjälp som du upplever är bra

Om jag behöver hjälp får jag det på alla lektioner

Om jag själv tycker jag är klar med en text så ber jag läraren att kolla över den och ger mig feedback så den blir bättre

Vet inte.

man får bra hjälp när man ber om det

Det är dåligt med det ibland. Jag kan ha svårt med att förstå vissa saker och då kan det bli svårt med uppgifterna. 

Dem informera mig tydligt och dem går igenom det bra och är inte för snabba

Hjälpa mig direkt när jag ber om hjälp istället för att bara - försök en gång till istället. För jag bad ju om hjälp av en anledning. 

Att delta en annan meet för att diskutera med läraren ifall vi har några frågor.

Få uppgifter upplästa och få förklaring på vad de menar.

Mattestugan

att lärarna finns när man räcker upp handen. eller att man bara frågar när man är på meet. 

Får hjälp när jag ber om det

Allt!

Ifall jag säger att jag inte förstår, förklarar de tills jag förstår.

När man får hjälp under lektionerna

matte

nej
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30b. Ge exempel på stöd och hjälp som du upplever är bra

feedback på uppgifter

Mattehjälp och att mentorerna hjälper en att lösa problem eller ev frågor inom andra ämnen

När lärarna läser igenom arbeten innan inlämning, samt ger feedbacka så att man kan förbättra det som går. 

när de förklara så JAG ska förstå

Tobbe 
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30c. Ge exempel på stöd och hjälp som du skulle behöva som du inte får i dag

Vet inte får bra hjälp

Jag behöver inget extra stöd. 

Behöver inget

Fysik o kemi 

Kemi fysik 

Men känner att jag inte får samma hjälp på distans.

vet ej

inget

Matte, kemi, fysik

Vet ej

svårt att få den hjälp och stöttning man behöver över distans

.

vet inte

Lite flummiga och invecklade förklaringar t.ex. inom kemi.

på eng behövs det mer hjälp tycker jag isf 

Känner att jag får det jag behöver 

Svårt att säga. Ibland behöver jag att lärare läser igenom arbeten och ger kritik och feedback på vad jag kan förbättra i texter osv.

inget
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30c. Ge exempel på stöd och hjälp som du skulle behöva som du inte får i dag

gratis nocco

-

Lite mer hjälp att förstå vissa saker

har fått allt hjälp jag behöver

vet inte

Jag skulle vilja få sitta ensam utanför klassrummet eller kanske ensam med en lärare som jag själv känner mig bekväm med. Detta beror på att jag känner mig obekväm med 
att sitta i ett klassrum med människor.

Inget 

engelska

Engliska 

Matte

Kan inte komma på något, får de stöd och hjälp som jag behöver av lärarna.

såfall skulle det nog vara inom matten, men det är för jag har svårt för det. 

vet ej

inga

filip

läx hlälp.

Mer hjälp med matte, bättre förklaringar
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30c. Ge exempel på stöd och hjälp som du skulle behöva som du inte får i dag

har inte fått

får hjälp 

Engelska

Inga

Inget

Inget 

Läxhjälp 

Inget vad jag vet

inget

ingen aning

finns ingen

vet inte

Inget.

ingenting

mer tid för att veta hur man ligger till och vad man behöver göra för att nå målen

På resterande mattelektioner får jag absolut ingen hjälp då jag inte har samma matte som de andra i klassen och en stor del av lektionen går till att ha genomgång till matte 
2b. Jag får nästan hela lektionerna vänta ut tiden för att få hjälp.

Inget
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30c. Ge exempel på stöd och hjälp som du skulle behöva som du inte får i dag

vet ej 

Inget

Förståelse och åter igen ordentlig och tydlig feedback. Jättesvårt att veta hur man ska bli bättre när man inte ens vet vad man gör fel.

inga exempel finns

Ingen

inga

vet ej

Ingen 

vet inte 

Mer stöd av lärarna 

m

vet ej

Matte

vet inte

tycker de gör redan ett bra jobb

Skulle vilja ha mer stöd i matte. 

vet inte
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30c. Ge exempel på stöd och hjälp som du skulle behöva som du inte får i dag

-

inget så jag kommer på 

får den hjälp jag behöver

för de stöd jag behöver

Inget i nuläget.

får all stöd som ja behöver

Mer stöd i kurser som jag har svårt i och att de förklarar bättre för mig. 

Längre tid med matten har bara typ 2 timmar och tiden får så snabbt

Jag får inte uttbytte med kroppspråk med läraren som jag känner att det mest viktig för mig för att jag ska fatta, men det blir inte på samma sätt på meet.

Vet ej

Genom gång av prov inom vissa ämnen. 

finns ingen. 

Vet ej

Mer konkreta exempel på exakt vad som är vilket betyg. 

kommer inte på något just nu
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31. Jag upplever mina lärare som kunniga i respektive ämne

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 134 46,2

Stämmer ganska bra 140 48,3

Stämmer ganska dåligt 12 4,1

Stämmer inte alls 4 1,4

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)
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32. Jag får vara med och påverka arbetssätt/ arbetsformer/ prov

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 61 21

Stämmer ganska bra 157 54,1

Stämmer ganska dåligt 61 21

Stämmer inte alls 11 3,8

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)
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33. Jag känner att jag får gehör för mina synpunkter

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 60 20,7

Stämmer ganska bra 178 61,4

Stämmer ganska dåligt 47 16,2

Stämmer inte alls 5 1,7

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)
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34. Jag anser mig kunna planera mitt skolarbete och på så sätt få en rimlig arbetsbörda.

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 65 22,4

Stämmer ganska bra 154 53,1

Stämmer ganska dåligt 59 20,3

Stämmer inte alls 12 4,1

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)
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35. Jag får information och vägledning inför framtida studier och arbete.

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 76 26,2

Stämmer ganska bra 153 52,8

Stämmer ganska dåligt 50 17,2

Stämmer inte alls 11 3,8

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)
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36. I min utbildning får jag kontakt med arbetslivet i form av t.ex. föreläsare, studiebesök och praktik

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 72 24,8

Stämmer ganska bra 92 31,7

Stämmer ganska dåligt 78 26,9

Stämmer inte alls 48 16,6

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)
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37. Jag kan rekommendera min skola till andra

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 124 42,8

Stämmer ganska bra 135 46,6

Stämmer ganska dåligt 20 6,9

Stämmer inte alls 11 3,8

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)
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38. Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 139 47,9

Stämmer ganska bra 118 40,7

Stämmer ganska dåligt 20 6,9

Stämmer inte alls 13 4,5

Total 290 100

Svarsfrekvens

100% (290/290)
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1

Yrkesskolan 2021



Jag identifierar mig som...

Namn Antal %

Tjej 11 32,4

Kille 23 67,6

Annan könstillhörighet 0 0

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)

2



Årskurs

Namn Antal %

Åk 1 15 44,1

Åk 2 14 41,2

Åk 3 5 14,7

Åk 4 0 0

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)

3



Inriktning

Namn Antal %

Individuellt alternativ 25 73,5

Särskola 9 26,5

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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Program

Namn Antal %

Vård och omsorg 2 5,9

Fordon 10 29,4

Handel 8 23,5

Fastighet park/bygg 11 32,4

Barn och fritid 3 8,8

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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Jag trivs i skolan

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 18 52,9

Stämmer ganska bra 14 41,2

Stämmer ganska dåligt 2 5,9

Stämmer inte alls 0 0

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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Jag upplever en positiv stämning på min skola

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 12 35,3

Stämmer ganska bra 19 55,9

Stämmer ganska dåligt 3 8,8

Stämmer inte alls 0 0

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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Jag bidrar själv med en positiv stämning

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 16 47,1

Stämmer ganska bra 14 41,2

Stämmer ganska dåligt 3 8,8

Stämmer inte alls 1 2,9

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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Hur bidrar du till en positiv stämning?

Försöker jobba på lektionerna och försöker att hålla ljud nivån låg utanför klassrummet och i.

alla ska behandlas varandra på rätt sättlyssna på varandra var snäll

Att jag har vaknat

jag är bara mig själv. sprider bra energi. 

Jag är trevlig 

no comens

inget.

det gör jag ej

är glad

Försöker tänka positivt så mycket jag kan

jag försöker vara glad och trevlig mot mina klasskamrater och lärare.

Vet inte

jag hamnar inte i bråk

¯∖_(ツ)_/¯

jag pratar med en bra attityd

vet inte

det ska va bra 

Jag tycker att det är lugnt och skönt än så länge inte så mycket bråk.
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Hur bidrar du till en positiv stämning?

jag försöker att inte bli sur och försöker tänka positivt när det händer något

jag gör inte mycket för bidrar en positiv stämmning för jag prata inte mycket.

genom att följa regler och bete mig. 

ja, jag försöker alltid att vara trevlig 

Nästan alltid glad 

ja är alltid trevlig

Helt okej

Man ska sig till läran 

jag brukar säg till mig själv att jag är bra och att jag är fin idag och jag säger de till mig själv många gånger 

säger trevliga saker 
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Jag känner mig trygg i skolan

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 19 55,9

Stämmer ganska bra 14 41,2

Stämmer ganska dåligt 1 2,9

Stämmer inte alls 0 0

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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Upplever du att det finns otrygga platser på din skola

Namn Antal %

Ja 8 23,5

Nej, gå till fråga 12 26 76,5

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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Var upplever du dig otrygg

Namn Antal %

På väg till/ från skolan 5 55,6

I klassrummet 1 11,1

På skolgården 2 22,2

I korridoren 3 33,3

I matsalen 1 11,1

Annan plats, Skriv vilken plats i textrutan 4 44,4

Total 16 177,8

Svarsfrekvens

26,5% (9/34)

13



Skriv vilken plats du upplever dig otrygg

-

Känner mig inte otrygg någon stans

Rökstället

på skolan

Jag känner mig otrygg när det hög volym i uppehålls-rummet i bland vissa dagar.

Ibland i skolan

Rökstället utanför skolan

om Annika inte har om en ann parsonal inte har 
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Jag är utsatt för mobbing/ kränkande behandling/ diskriminering under skoltiden

Namn Antal %

Ja 1 2,9

Nej, gå till fråga 14 33 97,1

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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På vilket sätt blir du utsatt för mobbing/ kränkande behandling/ diskriminering under skoltiden? Du kan göra flera val

Namn Antal %

Fysiskt 1 33,3

Via sociala medier 1 33,3

Verbalt 0 0

Utfrysning 0 0

Annat 1 33,3

Total 3 100

Svarsfrekvens

8,8% (3/34)
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 Jag är utsatt för mobbing/ kränkande behandling/ diskriminering utanför skoltid

Namn Antal %

Ja 3 8,8

Nej, gå till fråga 16 31 91,2

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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På vilket sätt blir du utsatt för mobbing/ kränkande behandling/ diskriminering uanför skoltid? Du kan göra flera val

Namn Antal %

Fysiskt 1 20

Via sociala medier 1 20

Verbalt 1 20

Utfrysning 0 0

Annat 4 80

Total 7 140

Svarsfrekvens

14,7% (5/34)
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Om du anser dig vara diskriminerad på vilka grunder i så fall? Du kan göra flera val

Namn Antal %

På grund av kön 0 0

På grund av etnisk tillhörighet 1 2,9

På grund av min religion eller annan trosuppfattning 0 0

På grund av funktionsnedsättning 1 2,9

På grund av sexuell läggning 0 0

På grund av ålder 0 0

Har ej blivit utsatt för diskriminering 32 94,1

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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Vem mobbar/ kränker/ diskriminerar dig? Du kan göra flera val

Namn Antal %

Klasskamrater 0 0

Andra elever 1 3,1

Personal på skolan 0 0

Andra utanför skolan 2 6,2

Har ej blivit utsatt 29 90,6

Total 32 100

Svarsfrekvens

94,1% (32/34)
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Vet du att din skola har en plan mot diskriminering och kränkande behandling?

Namn Antal %

Ja 18 52,9

Nej 16 47,1

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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Jag känner glädje och lust att gå till skolan

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 9 26,5

Stämmer ganska bra 14 41,2

Stämmer ganska dåligt 9 26,5

Stämmer inte alls 2 5,9

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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Har pandemin påverkat dig och din psykiska hälsa?

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 3 8,8

Stämmer ganska bra 12 35,3

Stämmer ganska dåligt 5 14,7

Stämmer inte alls 14 41,2

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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Hur har du och din psykiska hälsa i så fall påverkats?

Hade redan depretion och att mina rutiner blev fel gillade jag inte alls. men jag uplevde ocskå att skolan gjorde allt som dom kunde för att hjälpa.

Har haft Covid-19 så har jättelätt för att bli sjuk och har huvudvärk rätt ofta.

deppremirad man är hema mest

den har inte påverkat mig så mycket. 

-

den har inte påverkats

Det har inte påverkat mig så mycket

Det är inte lika enkelt att hitta på roliga saker det blir ofta att man bara är hemma och går till skolan och det blir ganska tråkigt.

nej

¯∖_(ツ)_/¯

 Min psykisk hälsa påverkats att jag har ingen praktik på måndagar p.ga Covid-19

enligt mej så har det inte på värkat mig något

för det är ingen skillnad för mig

inte alls

hemma väldigt mycket och haft distansundervisning 

Ja för det har inta varigt som vanligt längre 

Det är bra fråga 

Mår dåligt för jag kan inte träffa alla mina kompisar.
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Hur har du och din psykiska hälsa i så fall påverkats?

ja

inte kunnat vara på min apl 
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Det finns vuxna i skolan att prata med när jag behöver det

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 23 67,6

Stämmer ganska bra 10 29,4

Stämmer ganska dåligt 0 0

Stämmer inte alls 1 2,9

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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Jag trivs med mina studiekamrater

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 14 41,2

Stämmer ganska bra 15 44,1

Stämmer ganska dåligt 3 8,8

Stämmer inte alls 2 5,9

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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Jag trivs med mina lärare

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 18 52,9

Stämmer ganska bra 15 44,1

Stämmer ganska dåligt 1 2,9

Stämmer inte alls 0 0

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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Skolarbetet gör mig nyfiken och jag får lust att lära mer

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 9 26,5

Stämmer ganska bra 16 47,1

Stämmer ganska dåligt 8 23,5

Stämmer inte alls 1 2,9

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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Jag upplever att mina lärare samarbetar över ämnesgränserna ex. ett samarbete mellan religionskunskap och svenska

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 11 32,4

Stämmer ganska bra 20 58,8

Stämmer ganska dåligt 3 8,8

Stämmer inte alls 0 0

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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Jag ser ett sammanhang mellan olika kurser och målen i mitt program

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 13 38,2

Stämmer ganska bra 17 50

Stämmer ganska dåligt 2 5,9

Stämmer inte alls 2 5,9

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 19 55,9

Stämmer ganska bra 14 41,2

Stämmer ganska dåligt 1 2,9

Stämmer inte alls 0 0

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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Mina lärare informerar mig om målen i de olika ämnena

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 15 44,1

Stämmer ganska bra 15 44,1

Stämmer ganska dåligt 4 11,8

Stämmer inte alls 0 0

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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Jag vet vad som krävs av mig för att nå målen i de olika ämnena

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 15 44,1

Stämmer ganska bra 15 44,1

Stämmer ganska dåligt 3 8,8

Stämmer inte alls 1 2,9

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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Inom vilka ämnen vet du inte vad som krävs för att nå målen?

jag vet i alla ämnen 

Inget

samtliga

vet i alla ämnen

Svenska Engelska Matte

nej

nej

 vet ej?

jag kommer inte ihåg om mina ämnen

dem är olika

jag vet inte

inga
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Mina  lärare vägleder/ informerar mig om vad jag behöver förbättra i respektive kurs.

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 19 55,9

Stämmer ganska bra 12 35,3

Stämmer ganska dåligt 3 8,8

Stämmer inte alls 0 0

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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I vilket/ vilka ämnen känner du att du inte får vägledning och information

i alla ämnen 

Inget

får det i alla ämnen

Svenska Engelska Matte

inga

?

på alla

inga
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Om jag behöver stöd och hjälp i mitt skolarbete så får jag det från lärarna

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 15 44,1

Stämmer ganska bra 18 52,9

Stämmer ganska dåligt 1 2,9

Stämmer inte alls 0 0

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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Ge exempel på stöd och hjälp som du upplever är bra

Jag kan göra det mitt eget. t.e.x skriva om nåt jag bryr mig om istället för nåt som jag inte vet något om när uppgiften är att kolla stavnigen och ordvallet inte ämnet.

Förklarar noga 

vet inte

kommer inte på något 

-

hjälp att prata med andra lärare om något inte funkar 

Dom hjälper mig snabbt och enkelt när jag behöver hjälp

Att jag får hjälp med det jag behöver hjälp med och kan alltid fråga efter hjälp ifall det är något jag undrar över.

vet inte

studie hjälp

¯∖_(ツ)_/¯

om jag inte förstår så berättar lärarna för mig hur jag ska göra

dom jelper mig

 jag måste fråga med instruktioner 

dom berättar allt en gång till om jag behöver det

på lektionerna så brukar det oftast vara 2 lärare eller flera 

jag tycker det fungerar bättre i skolan när någon sitter bredvid mig 

Att få skrivhjälp och att kunna lyssna på texter i datorn
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Ge exempel på stöd och hjälp som du upplever är bra

lärarna hjälper en när man behöver hjälp med något.

Med ämnet eller när jag har arbetspass

Dom förklara bar 

med skol arbtet
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Ge exempel på stöd och hjälp som du skulle behöva som du inte får i dag

får all stöd 

-

inget

Vet inte

nej

¯∖_(ツ)_/¯

inet

 ?

vet inte

vet inte

Jag skulle villa att någon sitter bredvid mig 

Nej

inget
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Jag upplever mina lärare som kunniga i respektive ämne

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 19 55,9

Stämmer ganska bra 12 35,3

Stämmer ganska dåligt 3 8,8

Stämmer inte alls 0 0

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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Jag får vara med och påverka arbetssätt/ arbetsformer/ prov

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 16 47,1

Stämmer ganska bra 15 44,1

Stämmer ganska dåligt 3 8,8

Stämmer inte alls 0 0

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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Jag känner att jag får gehör för mina synpunkter

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 16 47,1

Stämmer ganska bra 15 44,1

Stämmer ganska dåligt 2 5,9

Stämmer inte alls 1 2,9

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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Jag anser mig kunna planera mitt skolarbete och på så sätt få en rimlig arbetsbörda.

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 13 38,2

Stämmer ganska bra 16 47,1

Stämmer ganska dåligt 4 11,8

Stämmer inte alls 1 2,9

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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Jag får information och vägledning inför framtida studier och arbete.

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 15 44,1

Stämmer ganska bra 16 47,1

Stämmer ganska dåligt 3 8,8

Stämmer inte alls 0 0

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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I min utbildning får jag kontakt med arbetslivet i form av t.ex. föreläsare, studiebesök och praktik

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 19 55,9

Stämmer ganska bra 12 35,3

Stämmer ganska dåligt 2 5,9

Stämmer inte alls 1 2,9

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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Jag kan rekommendera min skola till andra.

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 18 52,9

Stämmer ganska bra 9 26,5

Stämmer ganska dåligt 5 14,7

Stämmer inte alls 2 5,9

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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Jag kan rekommendera mitt gymnasieprogram till andra.

Namn Antal %

Stämmer helt och hållet 19 55,9

Stämmer ganska bra 9 26,5

Stämmer ganska dåligt 3 8,8

Stämmer inte alls 3 8,8

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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Använder du dator eller mobil som hjälpmedel i dina studier på skolan?

Namn Antal %

Ja 34 100

Nej 0 0

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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Hur mycket använder du dator eller mobil som hjälpmedel i dina studier i skolan?

Namn Antal %

Varje dag 21 61,8

Flera gånger i veckan 9 26,5

Lite då och då 4 11,8

Inte alls 0 0

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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Tycker du att dator eller mobil hjälper dig i dina studier?

Namn Antal %

Ja 34 100

Nej 0 0

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)
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På vilket sätt tycker du att dator eller mobil hjälper dig i dina studier?

Jag behöver göra två saker samtidigt. jag behöver spela spel på mobilen medans läraren pratar.

Lättare att hitta saker.

För min Dyslexi

får mig till att hålla konsentrationen längre 

-

det bli lättade.

finns sidor o program så man kan få hjälp med studier

Får bra hjälp på tex. engelska för där kan jag översätta det jag inte förstår

Det gör arbetet lite enklare och smidigare.

de funkar bara bra

med översätning

░░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄░░░░█░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▀▀▄ ░░░█░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒░░█░░█░░░░░░▄██▀▄▄░░░░░▄▄ 
▄░░░█░▀▒▄▄▄▒░█▀▀▀▀▄▄█░░░██▄▄█░░░██▒█▒▄░▀▄▄▄▀░░░░ ░░░░█░░░▒▒▒▒▒██▒█░█▀▄▄░░░░░█▀░░░░▀▄░░▄▀▀▀▄▒█░█▀▄ 
░█▄░█▀▄▄░▀░▀▀░▄▄▀░░░░█░░█░░█░░▀▄▀█▄▄░█▀▀▀▄▄▄▄▀▀█▀ ██░█░░░█░░██░░▀█▄▄▄█▄▄█▄████░█░░░░█░░░▀▀▄░█░░░█░ 
███████░█░░░░░▀▄░░░▀▀▄▄▄█▄█▄█▄█▄▀░░█░░░░░░░▀▄▄░▒ ▒▒▒░░░░░░░░░░█░░░░░░░░░░▀▀▄▄░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░█░░░░░░░ 
░░░░░░░▀▄▄▄▄▄░░░░░█ 

Lättare att jobba på lektionerna.

Lyssna på musik så kan jag koncentrera mig mer i vad jag ska göra och stör mig inte lika mycket på om det är någon som gå förbi

 Jag tycker att dator är mycket bättre och inte mycket stilla stirrande med telefonen. INGEN telefon till skolan.
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På vilket sätt tycker du att dator eller mobil hjälper dig i dina studier?

man kan söka upp saker om man fastnar på något

vet inte

att leta upp grejer på internet m.m 

om man har glömt något utav sina studiemedel hemma så är datorn och mobilen bra att ha till hands 

Jag har lättare att få reda på saker och skriva på datorn 

Det hjälper mina skrivsvårigheter och man kan söka information. Det hjälper att använda Teams i lärandet om man är hemma i pandemin

alla olika sätt

När jag behöver översätta eller behöver titta på bilder 

Bra när man söker information mm.

jag vet inte 

i svåra sitationer 

Jag använder datorn för att skriva
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Har du tillräckliga kunskaper för att använda dator och mobil när du studerar?

Namn Antal %

Ja 34 100

Nej 0 0

Total 34 100

Svarsfrekvens

100% (34/34)

55





TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-20 

Sida
1(2)

Barn och utbildning 
Eva Andersson 
/HandläggareTelefon/ 
/HandläggareEpost/ 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress Barn och 
utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Lokalbehov Naturbruk
Dnr BUN/2021:176 291  

Barn och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå Barn- och utbildningsnämnden 

 Att till Samhällsbyggnadsnämnden framställa behov av undervisningslokaler med 
två klassrum för årskurs 7-9 på Naturbruk

 Att ibruktagande kan ske inför höstterminen 2022

Barnkonsekvensanalys

Ärendet berör barn.

Sammanfattning av ärendet

Utifrån beslut kring ny grundskoleorganisation i Osby tätort, ska årskurs 7-9 vara samlade 
på Hasslarödsskolan. Fram tills en förändring av grundskoleorganisationen är genomförd, 
med tänkt startdatum höstterminen 2024, är eleverna i årskurs 7-9 i Osby tätort idag 
fördelade på Parkskolan Naturbruk och Hasslarödsskolan. Elevtalet i årskurs 7-9 på 
Natururbruk ökar inför läsåret 22-23 vilket innebär att ytterligare två klassrum behöver 
ibruktagas på Naturbruk inför läsåret 22-23.

Finansiering

Lokalkostnader enligt Samhällsbyggnadsnämndens beräkningar

Beslutsunderlag

Inga handlingar.

http://www.osby.se/


Sida
2(2)

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltningschef Samhällsbyggnad

Områdeschef grundskolan

Rektor Naturbruk

Eva Andersson 
Förvaltningschef Barn- och utbildning 



Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress Osby kommun,

283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 

Hemsida www.osby.se
E-post kommun@osby.se

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809

Sida
1(2)

Datum
2021-05-20      

Barnkonsekvensanalys
Lokalbehov Naturbruk
Dnr BUN/2021:176 291

Vilka barn berör ärendet och hur?
Elever i årskurs 7-9 på Naturbruk

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, beskriv metod

Beskriv resultatet

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera. Handlar om utökning 
av lokaler

Vilket beslut vore bäst för barnet?
Att lokaler kan ibruktagas inför läsåret 22-23 på Naturbruk.



Osby kommun
Datum
2019-10-02

     
     

Sida
2(2)

Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och 
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i 
beslutet, hur kan barn kompenseras?

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING

Finns stöd för beslutet i forskning och beprövad erfarenhet? 
Ja, beskriv

Nej, motivera





TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-20 

Sida
1(2)

Barn och utbildning 
Eva Andersson 
/HandläggareTelefon/ 
/HandläggareEpost/ 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress Barn och 
utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Taxa för allmän förskola
Dnr BUN/2021:177 040  

Barn och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå Barn- och utbildningsnämnden föreslå 
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige

* Att godkänna föreslagen ändring kring avgiftshantering av taxa för allmän förskola.

* Att förändringen sker i samband med införandet av nytt verksamhetssystem under 
hösten 2021

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt då det berör en administrativ hantering.

Sammanfattning av ärendet

Förslag föreligger om att ändra barnomsorgstaxan för allmän förskola i samband med att 
Osby kommun byter verksamhetssystem. Denna ändring skulle göra avgiftshanteringen 
smidigare samtidigt som avgiften blir lättare att förstå för vårdnadshavare.
Finansiering

Förslaget innebär inga ökade kostnader. 

Beslutsunderlag

Förslag på avgiftsändring allmän förskola

Ärende

Här beskriver du hela ärendet om det inte finns tillräckligt med plats för det under 
”Sammanfattning av ärendet”. I det fall då ärendet kan beskrivas på mindre än en A4-sida, 
är det tillräckligt att enbart använda rubriken ”Sammanfattning av ärendet”.

http://www.osby.se/


Sida
2(2)

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

Områdeschef förskolan

Administrativ handläggare förskolan

Eva Andersson 
Förvaltningschef Barn- och utbildning 



Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Barn och utbildning

283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 81 86

Hemsida www.osby.se
E-post kommun@osby.se

Organisationsnr 212000-0902

Sida
1(2)

Datum
2021-04-20      

Barn och utbildning
Christina Svensson, 0479-52 81 82
christina.svensson@osby.se

Förslag på avgiftsändring allmän förskola
Det finns ett förslag att ändra barnomsorgstaxan för allmän förskola i 
samband med att Osby kommun byter verksamhetssystem. Denna ändring 
skulle göra avgiftshanteringen smidigare samtidigt som avgiften blir lättare 
att förstå för vårdnadshavare.
I nuvarande tillämpningsföreskrifter står det: För 3–5 åringar vars 
vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar ska avgift tas ut enligt 
maxtaxan med reducering för allmän förskola. (dvs avdrag med 3/8 av 
beräknat avgiftsbelopp enligt maxtaxan). Denna reducering görs från det att 
skolan börjar i augusti tills skolan slutar i juni och gäller alltså inte under 
sommarlovet.
Förslag finns att vi i stället ska göra ett avdrag på 25% av 
barnomsorgsavgiften från den 15 augusti det år barnet fyller tre år till den 31 
augusti det år barnet börjar i förskoleklass. Det kommer att faktureras samma 
barnomsorgsavgift 12 månader per år och det kommer inte att bli någon 
förändring av taxan under sommarlovet. I dag får vi många frågor om 
uträkningen om barnomsorgsavgiften och varför avgiften är högre på 
sommaren.

Från och med höstterminen det år då ett barn fyller tre år får avgiften för en 
plats i förskolan bara avse den del av verksamheten som överstiger 525 
timmar om året (det innebär allmän förskola 15 timmar per vecka i 35 
veckor). 

Fakturering enligt nuvarande tillämpningsföreskrifter räknat 
efter maxtaxa
10 månader om året faktureras barnomsorgsavgift med reducering för allmän 
förskola (15 timmar per vecka). 2 månader per år faktureras full avgift.
1510 kronor minus avdrag för allmän förskola 566 kronor per månad = 944 
kronor/ månad.
944:- x 10 månader = 9.440 kronor
1510:- x 2 månader = 3.020 kronor
Summa:              12.460 kronor



Osby kommun
Datum
2021-04-20

     
     

Sida
2(2)

Fakturering enligt förslag räknat enligt maxtaxa
Avgift med 25% reducering faktureras 12 månader per år. Här har vi räknat 
att vårdnadshavare betalar full avgift 4 månader per år. Full avgift ska 
betalas alla lov (8 veckor sommarlov, 1 vecka höstlov, 4 veckor jullov, 1 
vecka sportlov, 1 vecka påsklov, ca 1 vecka studiedagar och klämdagar = 4 
månader)
8 månader 944 kronor =7.552 kronor
4 månader 1510 kronor = 6.040 kronor
Summa:                             13.592
1510 kronor – 25 % avdrag för allmän förskola (377 kronor)
1510 kronor - 377 kronor = 1133 kronor/ månad
1133 x 12 = 13.596 kronor
Summa: 13.596 kronor

Den nya taxan skulle innebära att vårdnadshavare betalar 95 kronor mer i 
månaden eftersom taxan beräknas på att full avgift faktureras på alla lov. I 
nuläget får vårdnadshavare avdrag för mer än 525 timmar per år eftersom de 
endast betalar full avgift under sommarlovet.





TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2021-05-22 

Sida
1(2)

Barn och utbildning 
Eva Andersson 
/HandläggareTelefon/ 
/HandläggareEpost/ 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress Barn och 
utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Inackorderingsbidrag
Dnr BUN/2021:199 623  

Barn och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå Barn- och utbildningsnämnden 

 

 Att godkänna kriterierna för inackorderingsbidrag.

Barnkonsekvensanalys

Ja, det berör barn direkt
 

Sammanfattning av ärendet

Utifrån förändringar av förutsättningar kring inackorderingsbidrag behöver underlaget 
kring resekort och reseersättning uppdateras.

 

Beslutsunderlag

Underlag information, inackorderingsbidrag

http://www.osby.se/


Sida
2(2)

 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef

Områdeschef gymnasiet

Eva Andersson Eva Andersson 
Förvaltningschef Förvaltningschef Barn- och utbildning 



Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress Osby kommun,

283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 

Hemsida www.osby.se
E-post kommun@osby.se

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809

Sida
1(2)

Datum
2021-05-22      

Barnkonsekvensanalys
Inackorderingsbidrag
Dnr BUN/2021:199 623

Vilka barn berör ärendet och hur?
Berör barn som väljer att gå i gymnasieskola hos annan huvudman där 
pendling är för långt mellan bostad och skola.

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, genom att möjliggöra ansökning av ekonomisk ersättning.

Inkommer ansökningar inför varje läsår.

Vilket beslut vore bäst för barnet?
Att nämnden beslutar enligt förslaget



Osby kommun
Datum
2019-10-02
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Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och 
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i 
beslutet, hur kan barn kompenseras?

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING

Finns stöd för beslutet i forskning och beprövad erfarenhet? 
Ja, med en omvärldsanalys och beprövad erfarenhet i form av tidigare 
inkomna ansökningar.
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Inackorderingsbidrag
Inackorderingsbidrag är ett bidrag till kostnader för boende, 
uppehälle och resor till och från hemmet. Det riktar sig mot dig 
som läser på gymnasieskola och är folkbokförd i Osby kommun.

Förutsättningar
Inackorderingsbidrag kan beviljas för dig som läser på gymnasieskola och är 
folkbokförd i Osby kommun. Du kan få inackorderingsbidrag till och med 
vårterminen det år du fyller 20 år. En förutsättning för att bidraget ska beviljas är 
att du är inackorderad på skolorten eller i dess närhet. Om du studerar vid 
folkhögskola/fristående gymnasieskola ansöker du om inackorderingstillägg hos 
CSN (Centrala studiemedelsnämnden). Osby kommun är endast skyldig att bevilja 
inackorderingsstöd vid förstahandsmottagning samt vid riksrekryterande 
utbildningar.

Villkor för beviljande
Den totala dagliga restiden inklusive väntetid, mellan folkbokföringsadressen och 
skolan, är minst 3 timmar tur och retur. Har du resekort terminsbiljett/resebidrag 
utgår ej inackorderingsbidrag. Inackorderingsbidrag kan beviljas om utbildningen 
inte finns på hemorten.

Om du har minst 20 mil mellan folkbokföringsadress och skola har du möjligt att 
söka är du berättigad till 500 kronor extra per månad för resor.

Inackorderingsbidraget uppgår läsåret 2020/2021 till 1 580 kronor per månad med 
indexuppräkning till varje läsår. Du som till hösten kommer att börja första året på 
gymnasieskola, ska skicka in ansökan tillsammans med definitivt antagningsbesked 
till barnochutbildning@osby.se.

Utbetalning
Bidraget utbetalas en gång/termin och söks för ett läsår i taget.

mailto:barnochutbildning@osby.se


Ändrade förhållanden
Om du avbryter studierna, byter folkbokföringskommun eller av annan anledning 
inte längre är berättigad till inackorderingsbidrag måste du omgående anmäla 
detta till Osby kommun. Se kontaktuppgift under rubriken Kontakt på denna sida. 
Utbetalningar gjorda efter felaktigt lämnade uppgifter kommer att återkrävas.
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Barn och utbildning 
Eva Andersson 
/HandläggareTelefon/ 
/HandläggareEpost/ 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress Barn och 
utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Kontant reseersättning
Dnr BUN/2021:200 623  

Barn och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå Barn- och utbildningsnämnden 

 Att godkänna kriterierna för kontant reseersättning.

 

.

Barnkonsekvensanalys

Ja, det berör barn direkt.. 

Sammanfattning av ärendet

Utifrån förändringar av förutsättningar kring kontant reseersättning behöver underlaget 
kring resekort och reseersättning uppdateras.

.

Beslutsunderlag

Underlag information, kontant reseersättning

Underlag information, resekort

http://www.osby.se/
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Beslutet skickas till 

Förvaltningschef

Områdeschef gymnasiet

Eva Andersson Eva Andersson 
Förvaltningschef Förvaltningschef Barn- och utbildning 



Kontant reseersättning
Kontant reseersättning kan beviljas för dig som läser på 
gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning (heltid) och är 
folkbokförd i Osby kommun. Du kan få reseersättning till och 
med vårterminen det år du fyller 20 år.

Villkor
Du kan bli beviljad kontant reseersättning om du passar in i någon av 
nedanstående kategorier:

1. Kontant reseersättning kan beviljas om resekort terminsbiljett inte kan 
användas och färdvägen enkel resa uppgår till minst 6 kilometer. Kontant 
reseersättning kan också beviljas vid när annan kollektiv trafik saknas 
besvärlig resväg eller orimligt långa väntetider, mer än 3 timmar per dag.

2. Elev som har minst 4 kilometer till närmaste hållplats eller motsvarande kan 
ansöka om extra reseersättning om 200 kronor per månad. Detta bidrag 
beviljas i kombination med terminsbiljett.

Utbetalning
Bidraget utbetalas en gång per termin och söks för ett läsår i taget.
15 september för höstterminen (4 månader).
15 januari för vårterminen (5 månader).

Ändrade förhållanden
Om du avbryter dina studier eller om du av någon annan anledning inte längre är 
berättigad till kontant reseersättning, ska du omedelbart meddela 
utbildningsförvaltningen. Du blir återbetalningsskyldig om du har lämnat felaktiga 
uppgifter.

Ansökan
Länk till ansökningsblankett finns under rubriken Länkar på denna sida. 

Utbetalningar gjorda efter felaktigt lämnade uppgifter kommer att återkrävas.
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Resekort samt 
reseersättning
Resekortet för dagliga resor inom Skåne. Reseersättningbidrag är 
en ersättning för dagliga resor mellan folkbokföringsadressen 
och gymnasieskolan.

Vem kan få resekortet?
Du kan få resekortet om du är folkbokförd i Osby kommun och:

 du studerar på en gymnasieskola inom eller utanför Osby kommun
 dina dagliga resor mellan din folkbokföringsadress och gymnasieskola

överstiger 6 km enkel resa.
 inte har inackorderingsbidrag.

Ansöka om resekort?
Du ansöker om resekortet/skolbiljetten via vår E-tjänst.
Resekortet behåller du sedan resten av din gymnasietid.

Är du nyinflyttad till vår kommun och är berättigad till ett resekort tar du kontakt 
med Kontaktcenter så hjälper vi dig med ditt resekort

Hur får du resekortet?
Resekortet skickas hem till den adress som du är folkbokförd på. Har du inte fått 
resekortet när skolan startat, ta kontakt med Osby kommuns Kontaktcenter.

Undantag: Du som ska ha ett Kronobergskort får hämta det på Kontaktcenter, 
Kommunhuset, Västra Storgatan 35, Osby. 

Spara kortet
Kortet ska du behålla under resten av din gymnasietid. Resekortet Skolbiljetten 
gäller för fritt resande dygnet runt i hela Skåne måndag till fredag från skolstart till 
skolavslut innevarande läsår  mellan den 12 augusti 2020 och 18 juni 2021. 
Resekortet Skolbiljetten gäller även på skollov under läsåret. Om du vill resa på 

mailto:kontaktcenter@osby.se
mailto:kontaktcenter@osby.se


helgen eller under sommarlovet så kan du enkelt köpa till biljett på kortet. Läs mer 
på www.skanetrafiken.se

Registrering av kortet på buss och tåg
Du bör ta upp resekortet skolkortet ur plånbok eller andra fodral när det ska 
blippas. Om det förvaras tillsammans med betalkort kan det hända att pengar dras 
från betalkortet i stället för att registreras på skolkortet.

Reseersättning
Elev som har minst 4 kilometer till närmaste hållplats eller motsvarande kan 
ansöka om extra reseersättning om 200 kronor per månad. Detta bidrag beviljas i 
kombination med resekort skolbiljetten.

Vad händer vid ändrade förhållanden?
Du ska meddela Barn- och utbildningsförvaltningen vid ändrade förhållanden som 
till exempel avbrutna studier, ändrad studieort eller om du flyttar från Osby 
kommun.

Vart vänder du dig om du har förlorat ditt resekort 
behöver ett nytt kort?
Om du förlorar, skadar eller får kortet stulet, ska du genast anmäla det till 
Kontaktcenter i Osby kommun.

Du erhåller får ett nytt kort mot en avgift:
1:a kortet blir det en avgift på 30 kr, därefter blir kostnaden 100 kr per kort.

OBS! Elev, som är berättigad till resekortet, får åka med buss eller tåg under 
terminens fem första dagar utan resekortet. Fem dagar gäller från varje enskild 
skolas terminsstart.

Kontakt
 Osby - Barn och Utbildning

Västra Storgatan 35, 283 80 Osby
0479-52 80 00

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.
Läs om hur vi hanterar personuppgifter. 

Länkar

mailto:kontaktcenter@osby.se
https://www.osby.se/barn--utbildning/gymnasieskola/resekort-samt-reseersattning.html?contactUserId=247.925486f8fea6bb405d84925486f8fea6&sv.url=12.7e3d365215ec824586430115&state=showSendMessage#Kontakt
https://www.osby.se/kommun--politik/sa-hanterar-osby-kommun-personuppgifter.html
http://www.skanetrafiken.se/


 E-tjänst Ansökan om resekort/kontant reseersättning
 Skånetrafiken- Skolbiljetts information 
 Länstrafiken Kronoberg- skolkortsinformation

 Gymnasieskola
 Skolor
 Gymnasiesärskola / Yrkesskolan
 Läsårstider Gymnasieskolan
 Mat och måltider
 Resekort samt reseersättning
 Inackorderingsbidrag

https://www.osby.se/barn--utbildning/gymnasieskola.html
https://www.osby.se/barn--utbildning/gymnasieskola/skolor.html
https://www.osby.se/barn--utbildning/gymnasieskola/gymnasiesarskola---yrkesskolan.html
https://www.osby.se/barn--utbildning/gymnasieskola/lasarstider-gymnasieskolan.html
https://www.osby.se/barn--utbildning/gymnasieskola/mat-och-maltider.html
https://www.osby.se/barn--utbildning/gymnasieskola/resekort-samt-reseersattning.html
https://www.osby.se/barn--utbildning/gymnasieskola/inackorderingsbidrag.html
https://skolskjuts.se/applicationportal/osby/gymnasiet
https://www.skanetrafiken.se/skola2/for-dig-som-ar-elev/
https://www.lanstrafikenkron.se/a/nu-borjar-skolan-igen-skolkortsinformation


 Kontant reseersättning
 Tilläggsbelopp vid särskilt stöd
 Skolplikt

https://www.osby.se/barn--utbildning/gymnasieskola/kontant-reseersattning.html
https://www.osby.se/barn--utbildning/gymnasieskola/tillaggsbelopp-vid-sarskilt-stod.html
https://www.osby.se/barn--utbildning/grundskola-och-fritidshem/skolplikt.html
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Barnkonsekvensanalys
Kontant reseersättning
Dnr BUN/2021:200 623

Vilka barn berör ärendet och hur?
Berör barn som bor långt ifrån närmaste hållplats för regionala eller 
kommunala färdmedel.

Har berörda barns eget perspektiv beaktats?
Ja, genom att möjliggöra sökande av ekonomisk ersättning

Inkommer ansökningar inför varje läsår.

Nej, barns erfarenheter har inte inhämtats, motivera.

Vilket beslut vore bäst för barnet?
Att nämnden beslutar enligt förslaget
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2019-10-02

     
     

Sida
2(2)

Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och 
avvägningar. Om barnets bästa inte är avgörande faktor i 
beslutet, hur kan barn kompenseras?

FÖRDJUPAD KONSEKVENSBEDÖMNING

Finns stöd för beslutet i forskning och beprövad erfarenhet? 
Ja, med en omvärldsanalys och beprövad erfarenhet i form av tidigare 
inkomna ansökningar.

Nej, motivera
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Barn och utbildning 
Eva Andersson 
/HandläggareTelefon/ 
/HandläggareEpost/ 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress Barn och 
utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Remissvar Klimat- och energiplan
Dnr BUN/2021:214 030  

Barn och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå Barn- och utbildningsnämnden 

* Att godkänna Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till svar och anta det som sitt 
eget.

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt, ärendet gäller ett remissvar

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade den 5 maj 2021 att remittera 
föreliggande klimat- och energiplan för synpunkter. 
Nu gällande klimatstrategi för Osby kommun antogs 2008. Klimatstrategin uppfyllde när 
den antogs även kravet i lagen om energiplanering på att det ska finnas en energiplan i 
kommunen. 
Mot bakgrund av lagkravet och att mycket har hänt inom klimat- och energiområdet sedan 
den förra klimatstrategin beslutade samhällsbyggnadsnämnden 2020-11-11 att uppdra åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att arbeta fram ett förslag till ny klimatstrategi (klimat- 
och energiplan) som även den uppfyller kravet i lagen om energiplanering.

Finansiering

Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag

Svar på remiss

Remiss klimat- och energiplan följebrev

Klimat- och energiplan Osby remiss

http://www.osby.se/
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Nulägesbeskrivning klimat- och energiplan

 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltningschef Samhällsbyggnad

Eva Andersson 
Förvaltningschef Barn- och utbildning 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen    
Lennart Erfors    
Tel 07934 10906    
lennart.erfors@osby.se    

 

Besöksadress Västra Storgatan 

35 

Postadress 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 

E-post kommun@osby.se 
Hemsida www.osby.se 

Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

Klimat- och energiplan för Osby kommun - remiss 

Dnr SBN/2021:112 

 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade den 5 maj 2021 att 
remittera föreliggande klimat- och energiplan för synpunkter. 

Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 30 juni 2021. 

Under remisstiden finns förslaget tillgängligt på kommunens webbplats 
www.osby.se/klimatplan 

Här översänds  

1) Klimat- och energiplan inkl åtgärder 
2) Nulägesbeskrivning 

 

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och ha inkommit 2021-06-30 via e-post 
till samhallsbyggnad@osby.se  alternativt per brev till  

Samhällsbyggnadsförvaltningen,  

Osby kommun,  

283 80 OSBY 

Ange Dnr SBN/2021:112 

 

Eventuella frågor besvaras av: Lennart Erfors, telefon 07934 10906 eller e-post 
lennart.erfors@osby.se 

http://www.osby.se/
http://www.osby.se/klimatplan
mailto:samhallsbyggnad@osby.se
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Klimat- och energiplan - remiss 

2021-05-11 

 

Inledning och uppdrag  

Nu gällande klimatstrategi för Osby kommun antogs 2008. Klimatstrategin uppfyllde när den 

antogs även kravet i lagen om energiplanering på att det ska finnas en energiplan i 

kommunen.  

Mot bakgrund av lagkravet och att mycket har hänt inom klimat- och energiområdet sedan 

den förra klimatstrategin beslutade samhällsbyggnadsnämnden 2020-11-11 att uppdra åt 

samhällsbyggnadsförvaltningen att arbeta fram ett förslag till ny klimatstrategi (klimat- och 

energiplan) som även den uppfyller kravet i lagen om energiplanering. 

Dokumentet innehåller en beskrivning med förslagna mål inklusive beskrivande text av 

aktuella åtgärdsområden. Åtgärderna nämns kort under respektive åtgärdsområde och finns 

samlade i en bilagd handlingsplan, Bilaga 1.  

 

Nulägesbeskrivningen, Bilaga 2 ska ajourhållas kontinuerligt och löpande publiceras på 

kommunens hemsida som en årlig klimatredovisning.  

 

Beskrivningen av processen för att ta fram klimat- och energiplanen strategin kommer att 

redovisas i Bilaga 3. 

 

I dokumentets text skiljs det geografiska kommunområdet från kommunens egen verksamhet. 

 

Lokala mål 

Mot bakgrund av nedan beskrivna nationella och regionala mål och de lokala 

förutsättningarna föreslås följande mål för Osby: 

Mål Nuläge Osby 2030 

Koldioxid (geografiskt) (basår 1990) -47% -80% 

Elproduktion solceller, andel (geografiskt) 0,8% 5% 

Fossilbränslefri värme (kommunen) 1) 92,5% 100% 

Fossilbränslefria transporter (kommunen) 2) 43,9% 100% 

Energianvändning kommunala byggnader  195 kWh/m2 95 kWh/m2 

Energianvändning Osbybostäder 3)  -30% 

1) Målår 2021   

2) Målår 2023   

3) Basår 2007   
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Bakgrund och syfte  

Ett av kommunens målområden är ”Attraktiv och hållbar boendekommun”. Detta innefattar 

att bedriva ett hållbarhetsarbete med kommande generationer i åtanke vilket stämmer väl 

överens med klimat- och energiarbetet. 

Enligt den internationella överenskommelsen på COP 21 i Paris 2015 ska temperaturökningen 

begränsas till högst 2 grader, med strävan ner till 1,5 grader, för att konsekvenserna av 

förväntade klimatförändringar inte ska bli riktigt allvarliga.  

FN antog 2015 Agenda 2030 – de 17 globala hållbarhetsmålen som ska vara uppnådda 2030 

och där alla världens länder måste bidra för att nå målen. Flera av målen berör arbetet med att 

minska klimatutsläppen.  

Klimat- och energiplanen är Osby kommuns styrdokument för det lokala arbetet med att 

uppfylla Sveriges nationella åtaganden om minskade utsläpp av växthusgaser. Särskilt viktigt 

för kommunens egen del är att målet om fossilbränslefri energianvändning.  

Syftet med föreliggande plan är att identifiera och ta vara på kommunens förutsättningar för 

att bidra till en omställning av energisystemet och en minskning av klimatutsläppen samtidigt 

som en säker och tillräcklig energiförsörjning till kommunen tryggas. 

Uppföljning  

Klimat- och energiläget följs genom en årlig klimatredovisning som publiceras på osby.se. 

Årlig uppföljning av handlingsplanen görs genom att åtgärdsägarna beskriver aktuell status 

för åtgärden. Avrapportering görs till kommunstyrelsen. 

 

Aktualisering av klimat- och energiplanen  

Klimat- och energiplanen ska ses över en gång varje mandatperiod för att aktualitetskravet ska 

anses uppfyllt. 

 

Svensk energipolitik 

Den svenska energipolitiken syftar till att förena försörjningstrygghet, konkurrenskraft och 

ekologisk hållbarhet.  

Riksdagen har beslutat om följande: 

– Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum 

som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut. 

– Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet 

uttrycks i termer av tillförd energi i relation till bruttonationalprodukten. 
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Sveriges klimatmål och klimatpolitiska ramverk 

2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket består av en klimatlag, klimatmål 

och ett klimatpolitiskt råd. Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska ha några 

nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Klimatlagen trädde i kraft den 1 januari 2018.  

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-

omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/ 

Enligt klimatlagen ska regeringen varje år presentera en klimatredovisning i 

budgetpropositionen. Redovisningen underlättar för uppföljning och bedömning av de 

samlade klimateffekterna av alla politikområden och ska innehålla en beskrivning av 

utsläppsutvecklingen i relation till målen.  

Klimatlagen anger också att regeringen vart fjärde år ska ta fram en klimatpolitisk 

handlingsplan.  

 

Ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne  

I den regionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 2030, har länets aktörer samlats kring 

en målbild om ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne där vi har nått de skånska 

miljömålen. Det är möjligt att nå denna målbild med kraftiga utsläppsminskningar genom 

resurseffektivisering och ökad produktion och användning av förnybar energi, förändrade 

konsumtionsmönster för minskad klimatpåverkan, och ökat upptag av koldioxid i skog och 

mark.  

Klimat- och energistrategi för Skåne har 2018 tagits fram av Länsstyrelsen Skåne, Region 

Skåne och Skånes kommuner inom Klimatsamverkan Skåne som är en plattform för att stärka 

det regionala samarbetet i klimat- och energifrågor. 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/klimat--och-energistrategi-for-

skane.html 

Strategin ska ge vägledning för det fortsatta klimat- och energiarbetet i länet, och innehåller 

regionala målsättningar och prioriterade åtgärdsområden för arbetet fram till år 2030. I 

strategin finns följande klimatmål för Skåne: 

• Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska år 2030 vara minst 80 procent lägre än år 1990. 

• Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre år 

2030 än år 2010. 

• Energianvändningen i Skåne ska år 2030 utgöras av minst 80 procent förnybar energi. 

• Energianvändningen i Skåne ska vara minst 20 procent lägre än år 2005  

• Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara minst 30 procent och andelen 

resor som görs med kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala antalet resor 

i Skåne.  

• Utsläppen av växthusgaser från konsumtion i Skåne ska vara högst 5 ton 

koldioxidekvivalenter per person och år.  

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/
https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/klimat--och-energistrategi-for-skane.html
https://www.lansstyrelsen.se/skane/tjanster/publikationer/klimat--och-energistrategi-for-skane.html
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Analys  

Kommunen har rådighet i första hand över de direkta inköpen av energi till fastigheter och 

fordon och i andra hand direkta inköp av transporter. Nästa stora möjlighet för kommunen att 

påverka utsläpp av växthusgaser är via upphandlingar av olika slag. 

 

Målen kan inte nås enbart med åtgärder på lokal nivå. Kommunen har inte rådighet över 

många av de åtgärder som krävs för omställningen utan måste bland annat förlita sig på 

nationella styrmedel, styrmedel som exempelvis förväntas bidra till en fossiloberoende 

fordonsflotta. Det åtgärder som föreslås för det geografiska området kan i viss mån bidra till 

utvecklingen.  

 

Historiskt har omställningen till förnybar energi varit ekonomiskt fördelaktig (ex 

avvecklingen av oljeuppvärmningen) och nu pågår ett genombrott för solelproduktion tack 

vare att kostnaden för att installera solceller sjunkit kraftigt.  

 

Pågående elektrifiering av samhället med en större andel eldrivna fordon och maskiner ställer 

allt större krav på energidistributionen. Den effektbrist som råder i Skåne riskerar att hämma 

omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Ett exempel på detta är att kommunens satsning på 

elbilar måste pausas i ett par år i väntan på utbyggnad av en ny mottagningsstation i Osby. 

Ansvaret för åtgärder för att råda bot på bristen ligger huvudsakligen på nationell nivå. 

 

 

Åtgärdsområden 

 

Åtgärdskatalogen som finns i den skånska klimat- och energistrategin har varit en 

utgångspunkt för åtgärderna i handlingsplanen tillsammans med beslutade åtgärder för 

fossilfria transporter. Handlingsplanen är bilaga 1 till planen. 

1. Energitillförsel, distribution, eleffekt, energilager 

2. Effektiva och fossilfria bostäder och lokaler  

3. Effektiva och fossilfria verksamheter  

4. Förnybar energiproduktion: Främjande av fjärrvärme, vindkraft och solelproduktion 

5. Effektiva och fossilfria transporter  

6. Klimatsmart fysisk planering 

7. Klimatsmart konsumtion 

8. Offentlig verksamhet som förebild 
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Bild Länsstyrelsen Skåne 

 

 

Energidistribution, eleffekt, energilager 
Pågående elektrifiering av samhället med en större andel eldrivna fordon och maskiner och i 

övrigt ökat elbehov ställer allt större krav på eldistributionen. För att säkerställa en robust 

eldistribution och en tillräcklig effektförsörjning för kommunen kontinuerligt strategiska 

dialoger med elnätsbolag och näringsliv där den långsiktiga utvecklingen av effektbehov och 

tillgång bevakas.  

 

Kapacitetsbrist uppstår i Skåne eftersom elproduktionen i södra Sverige inte motsvarar 

behovet och överföringskapaciteten från norra Sverige och för import från omgivande länder 

är för dålig. Detta leder även till högre elpriser än i andra delar av landet. Ansvaret för att råda 

bot på problemet ligger på nationell nivå. Ökad lokal produktion (huvudsakligen av vindkraft 

och solkraft) kan bidra till att minska effekt- och kapacitetsbristen. 

 

Att andelen planerbar produktion (kärnkraft) minskar och andelen väderberoende ökar leder 

till ökade risker för obalanser och störningar i elsystemet. Ur energi- och miljösynpunkt är 

fjärrvärme att föredra i områden där det är tillgängligt. Användning av fjärrvärme där sådan är 

tillgänglig gör att elenergi kan användas till annat än uppvärmning vilket bidrar till minskade 

effekttoppar i elnätet.  

 

Nya alternativ såsom batterier och andra energilager och smart styrning av elanvändningen 

kan bidra till energistabilitet i ett framtida mer väderberoende elsystem. Det finns också 

möjlighet att komplettera fjärrvärmesystemet med en ackumulatortank för att lagra värme 

under kortare tid. Detta ger en jämnare och därmed effektivare produktion. 
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Fjärrvärme produceras i Osby till största delen av bränsle från lokalt skogsbruk i en 

anläggning med höga krav på effektivitet och rökgasrening. Fjärrvärme kan också komma 

från värme som blivit över någon annanstans, som spillvärme från t.ex. industrin. Gemensamt 

för metoderna är att värmen huvudsakligen kommer från sådant som annars skulle gå till 

spillo. Biobränslet som används kommer från det som blivit över när man avverkat skog och 

spillvärme kan komma från industrier som i sina processer får stora mängder värme över. Det 

kan också vara värme från en datahall eller från kyldiskar i livsmedelsbutiker. 

I detaljplanering tar kommunen hänsyn till el- och fjärrvämedistribution genom att beakta 

platser för el- och fjärrvärmeanläggningar och kabelgator, rörstråk samt tydliggöra vilken typ 

av bebyggelse som planeras för att säkerställa att näten dimensioneras rätt.  
 

Kommunen kan samverka med näringsliv och ledningsägare för att genom flexibel 

elanvändning kapa effekttoppar och få en jämnare belastning över tid. 

 

Åtgärder 

Strategiska dialoger förs med elnätsbolag, fjärrvärmebolaget och näringsliv där den 

långsiktiga utvecklingen av effektbehov och tillgång bevakas. 

 

 

Förnybar energi – el och fjärrvärme 

 
Elproduktion - nuläge 

Elbehovet i Osby uppgår till ca 127 GWh/år, den lokala förnybara elproduktionen ligger idag 

på ca 26 GWh/år (vatten- och solkraft) vilket motsvarar ca 20 %.  

 

Vattenkraft 

I Osby finns idag ett vattenkraftverk, Genastorp, som producerar ca 25 GWh/år.  

 

Sol 

Skånes klimatstrategi anger att det bör vara möjligt att öka användningen av solel till 2030 så 

att den motsvarar 5 – 10 %. Det föreslagna långsiktiga lokala målet om 6 GWh el/år från 

solceller till 2030 innebär att ca 5 % av elanvändningen ska täckas med solelproduktion 

jämfört med dagens nivå på ca 1,4 %.  
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Vindkraft 

Det saknas för närvarande vindkraftsproduktion i Osby. 

Kommunen har dock en antagen vindbruksplan som 

tematiskt tillägg till översiktsplanen. Tre områden har 

pekats ut att ha goda förutsättningar för vindkraft, A-

områden, se karta. Det ena söder om Sjöalt, det andra 

mellan Boarp och Torup och det tredje mellan Liasjön 

och Gråshultasjön.  

 

Möjlighet till ny elproduktion 

Den huvudsakliga potentialen för ny elproduktion i Osby 

är utbyggnad av vindkraft, solkraft (solceller) och 

kraftvärme.  

 

• Vindkraft bedöms ha störst och hittills outnyttjad potential.  

• Solkraft kan produceras i stor skala i en lokal solkraftspark ägd och driven antingen av 

kommunen eller ett privat bolag där medborgarna kan via köp av andelar tillgodogöra 

sig klimatvänlig el. Solkraft kan också produceras i en anläggning på den egna 

fastigheten för ”eget bruk”. 

• Kraftvärme. Genom att ansluta en turbin till befintliga hetvattenpannor vid 

fjärrvärmeverket kan man producera en kvantitet el. Hur mycket beror på val av 

turbin.  

 

Åtgärder  

• Installation av solceller sker på kommunägda byggnader 

• Energirådgivning om solceller. 

• Utredningar omfattande kapacitet, ekonomisk kalkyl samt affärsmodell för en större 

solcellspark respektive vindkraft genomförs av Fjärrvärme i Osby AB 

• Möjligheten till elproduktion vid Gullarpsverket utreds 

 

 

Fjärrvärme 

Produktionen av fjärrvärme i Osby sker i Gullarpsverket genom omvandling av bioenergi 

(träflis) till värme. Fjärrvärmeleveranserna ligger på ca 45 GWh/år. Det använda bränslet är i 

stort sett helt förnybart sedan några år tillbaka. Från och med 2021 närmar sig den fossilfria 

andelen 100 %.  

 

Tillgången på oförädlade trädbränslen är god i regionen. Nuvarande uttag av grenar och 

toppar (GROT) samt energived räcker till för värmeproduktionens behov.  

 

Åtgärder  

• Utbyggnad och förtätning av fjärrvärmenätet.  

• Kommunala verksamheter inom distributionsområde för fjärrvärme ska i första hand 

använda fjärrvärme för uppvärmning av lokaler.  
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Effektiva bostäder och lokaler 
 

Potential  

Det finns en fortsatt stor effektiviseringspotential hos bostäder och fastigheter. Trots en 

ökning av bostadsbyggandet framöver kommer majoriteten av fastighetsbeståndet år 2030 

bestå av byggnader som redan idag är byggda. Den största energieffektiviseringspotentialen 

finns därför i det befintliga byggnadsbeståndet.  

 

Genom fokus på information och rådgivning till fastighetsägare och förvaltare, energisnålt 

byggande och utfasning av olja till mer energieffektiva uppvärmningsalternativ bedöms 

energianvändningen i bostads- och fastighetssektorn kunna minska med ca 20 procent fram 

till år 2030. 

 

Styrmedel  

De viktigaste nationella styrmedlen är energi- och koldioxidskatter, olika typer av 

investeringsstöd, energideklaration för bostadshus och lokaler, och byggregler som anger 

högsta tillåtna energianvändning  

 

Åtgärder  

• Kommunen genomför energieffektivisering för det befintliga byggnadsbeståndet och 

uppför nya byggnader med krav på låg energiförbrukning.  

• Energi- och klimatrådgivning med statligt stöd.  

 

Effektiva verksamheter  
 

Potential  

Det finns stor potential både för energieffektivisering och för minskade energikostnader i 

företagen. Det är ofta den energianvändning som sker vid sidan av huvudproduktionen som är 

lättast att effektivisera, till exempel ventilation, tryckluft och belysning. Erfarenheter från en 

kartläggning av ett stort antal företag i Sydsverige pekar på en företagsekonomisk potential 

för både el- och värme-effektivisering på i genomsnitt 10–15 procent av företagens totala 

energianvändning.  

 

Styrmedel  

De viktigaste ekonomiska styrmedlen är energi- och koldioxidskatter, handeln med 

utsläppsrätter och statliga stöd, ex vis Klimatklivet. 

 

Sedan år 2015 är det ett lagkrav att de stora företagen ska göra en energikartläggning av sin 

verksamhet. Denna ska uppdateras vart fjärde år. Ytterligare ett viktigt styrmedel är 

miljöbalken som möjliggör för tillsynsmyndigheten att ställa krav på hushållning med energi 

inom industrin. 

 

Åtgärder  

Energikrav ställs i tillsynen.  

Energirådgivning till små- och medelstora företag. 
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Effektiva och fossilfria transporter  
 

Sektorn transporter och arbetsmaskiner står för över 80 % av CO2-utsläppen i kommunen. 

Andelen förnybara drivmedel i kommunen uppgick 2019 till 14 %. 

 

De åtgärder som krävs inom transportsektorn är: 

 

• Bränslebyte - ökad låginblandning samt rena biodrivmedel 

• Elektrifiering 

• Effektivisering 

• Förändrat beteende 

 

Förutom inom den egna organisationen har kommunen begränsade möjligheter att påverka 

utvecklingen inom transportsektorn. 

 

Förutsättningar i Osby 

Bilen kommer även i framtiden att vara oumbärlig för invånarna i kommunen. Inom Osby 

kommun finns ett antal bensinstationer med tillgång till diesel och bensin med inblandning av 

biodrivmedel. På vissa stationer finns även möjlighet att tanka etanol. 2021 saknas publika 

stationer för rena biodrivmedel som biogas och HVO. En publik laddplats för elbilar finns vid 

Osby station. 

 

Buss men framförallt tågtrafiken är viktiga för in- och utpendling till Osby kommun. I 

tätorterna är det angeläget att fortsätta utveckla gång- och cykelvägnätet för att på så sätt ge 

förutsättningar för att minska korta, vanligen ”onödiga”, bilresor. Här är ett förändrat 

beteende mycket viktigt. 

 

Inom kommunorganisationen pågår arbete med omställning till en fossilbränslefri 

fordonsflotta. För att skynda på utvecklingen har en handlingsplan för fossilfria transporter 

tagits fram för kommunen.  

 

Styrmedel  

Styrmedlen för transportsektorn inkluderar energi- och koldioxidskatter, bonus-malus 

mekanismer, krav på effektivare motorer och minskade utsläpp från fordon, investeringar i 

koldioxidsnål infrastruktur. 

 

Stöd från nationellt håll finns att söka genom Klimatklivet och stadsmiljöavtal. Statligt bidrag 

till kommunala cykelvägar, kollektivtrafik samt trafiksäkerhet och miljö finns också att söka 

inom ramen för den regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne. 

 

Åtgärder  

Beslutad handlingsplan för fossilfria transporter genomförs 

Kommunens riktlinjer för distansarbete ses över 

Klimat- och energirådgivningen informerar om hållbara transporter 

En strategi för laddinfrastruktur tas framför att underlätta elektrifiering av transportsektorn.  
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Jord- och skogsbruk 
 

Hushållning med jordbruksmark är viktig för att säkerställa en långsiktig 

livsmedelsförsörjning i ett förändrat klimat och bevara förutsättningar för en ökad regional 

produktion av livsmedel, biobränslen och biobaserade material, vilket minskar importbehovet 

för dessa varor och klimatpåverkan i ett globalt perspektiv. Detta kan också ge goda 

marknadsförutsättningar för de gröna näringarna.  

 

Jordbruket står enligt tillgänglig statistik för en stor del av de klimatrelaterade utsläppen i 

kommunen, främst utsläpp av klimatgaserna metan och lustgas.  

 

Skogsbruket levererar mer klimatnytta än de utsläpp som orsakas genom ett stort upptag av 

koldioxid. Ett effektivt skogsbruk ökar upptaget av koldioxid från atmosfären och är den 

viktigaste faktorn för upptag av koldioxid i Sverige och i kommunen. 

 

Jord- och skogsbruket kan bidra till klimatomställningen genom energi-effektivisering, 

omställning till förnybar energi, minskade utsläpp av växthusgaser samt leverans av biomassa 

både till traditionella marknader (bygg, papper och förpackningar) och nya marknader 

(förnybar energi, biomaterial och biokemi). 

 

Styrmedel  

De styrmedel som kan användas för att förbättra kväveutnyttjandet är lagstiftning när det 

gäller bland annat lagring och spridning men också miljöersättningar.  

Kunskapsprojektet ”Greppa Näringen” http://greppa.nu/ erbjuder kostnadsfri rådgivning till 

jordbrukare. Målet är bland annat minskade utsläpp av klimatgaser. 

 

Åtgärder  

Tillsyn sker av lagring och spridning av stallgödsel.  

Energirådgivning ges till lantbrukare. 

 

Fysisk planering och exploatering  
I det fortsatta arbetet med samhällsplanering beaktas hållbarhetsfrågorna och 

klimatanpassningsproblematiken. I princip är det kommunstyrelsen och dess kontor som 

ansvarar för arbetet och följande verksamhetsområden/planer/projekt är redskap i arbetet för 

att nå en hållbar samhällsutveckling. 

• Översiktsplan 

• Vindbruksplan 

• Infrastruktur och kommunikationer 

• Landsbygdsfrågor  

 

Översiktsplan 

Osby kommuns översiktsplan som antogs 2010-11-29 (aktualiserad 2018) av 

kommunfullmäktige anger att klimatfrågorna är en av vår tids stora utmaningar.  

http://greppa.nu/
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Infrastruktur och kommunikationer 

Ställningstagandena som görs i översiktsplanen för busstrafiken är: 

• Nya bostadsområden och verksamhetsområden ska lokaliseras så att de stöder 

utvecklingen av ytterligare kollektivtrafik. 

• Kommande bebyggelseplanering i Osby tätort ska underlätta för en eventuell framtida 

tätortstrafik med buss. 

 

Vindbruksplan  

Vindbruksplanen är ett tillägg till Översiktsplanen för Osby kommun och antogs av 

kommunfullmäktige 2014-04-28. I vindbruksplanen redovisas lämpliga områden för 

vindkraftsetablering i kommunen motstående intressen som kan tänkas beröras och hänsyn 

som behöver iakttas.  

Landsbygdsfrågor  

Osby kommun tog fram en landsbygdsstrategi som antogs av kommunfullmäktige 2020-06-

08. I den anges att bebyggelse måste även lämplighetsprövas med hänsyn till riksintressen, 

landskapets karaktär, klimat-, natur-, rekreations- och kulturvärden samt möjligheter till 

lämpliga VA-lösningar.  

Inriktning/åtgärder 

Vid lokalisering av nya utbyggnadsområden med potential för fjärrvärme ska möjligheten att 

ansluta till nätet bedömas.  

 

Kommunen bör föra en aktiv dialog med exploatörer/byggherrar i syfte att uppmana till 

utökad ambitionsnivå avseende energianvändning och andel förnybar energi för 

uppvärmningen 

I plan- och byggprocessen ska hänsyn tas till solenergifrågan. Både gällande utvinning av 

solenergi, men även hur man kan planera och bygga för att minska solens påverkan på 

byggnaders kylbehov.  

 

Vid lokalisering och utformning av nya bebyggelseområden bör beaktas hur 

energianvändningen kan begränsas, bland annat genom gynnsamma sol- och 

vindförhållanden. Möjlighet ska normalt finnas att välja en takvinkel och en orientering av 

huskroppen som är lämplig vid installation av solceller.  

 

Kommunen ska fortsatt utveckla en attraktiv gång- och cykelinfrastruktur. Cykel- och 

gångtrafik prioriteras och främjas genom nybyggnad och utbyggnad av gång- och cykelvägar, 

fysiska åtgärder som förbättrar och trafiksäkrar gång- och cykelbanor samt bra 

cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafik och arbetsplatser.  
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Konsumtion  
Konsumtion av varor och tjänster leder till varierande grad av energiförbrukning och 

klimatpåverkan. Energi- och klimatdeklarerade produkter underlättar för konsumenten och 

verksamheter att välja klimatsmart och driva utvecklingen genom efterfrågan.  

 

En ansenlig del av de varor som konsumeras importeras till Sverige och ger upphov till 

utsläpp av växthusgaser i andra länder.  

 

 
Bild: Naturvårdsverke 

 

Om dessa utsläpp räknas med blir utsläppen som svensk konsumtion orsakar ca 60% högre än 

utsläppen som sker i Sverige. Export av varor som produceras i Sverige och som konsumeras 

i andra länder har motsatt effekt. Klimateffektiviteten för varuproduktion varierar stort mellan 

olika länder. 

 

Cirkulär ekonomi 

En cirkulär ekonomi är ett verktyg för att minska samhällets resursanvändning och den 

miljöpåverkan som följer av denna. Genom att återanvända och återvinna produkter, material 

och resurser kan vi behålla deras ekonomiska värde. Samtidigt kan vi minska uttaget av ny 

råvara och uppkomsten av avfall och restprodukter. Med cirkulär ekonomi, eller 

kretsloppsekonomi, menas en ekonomisk modell som bygger på ett kretslopp snarare än en 

linjär process. 

 

Potential 

Avseende energi och klimat finns betydande potentialer inom cirkulär ekonomi i Osby 

kommun. Sedan lång tid tillbaka finns en betydande cirkulär näringssektor som bygger på 

jord- och skogsbruk.  Andra sektorer kan utvecklas till att bli mer cirkulära i sina 

affärsmodeller. Ett ändrat konsumentbeteende är en viktig drivkraft. Idag är inte utbudet av 

återbrukade produkter eller återvunna material det som begränsar utan efterfrågan på dessa. 

Potentialen för att minska utsläpp av växthusgaser är stor.  
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Styrmedel 

Styrmedel som redan införts är koldioxidskatt för drivmedel samt lagstiftning avseende 

förebyggande och hantering av avfall samt producentansvar. Sänkt moms och skattereduktion 

för reparation vissa produkter har också införts.  

 

På det lokala planet som kommunen har rådighet över utgör policies och riktlinjer för t ex 

offentlig upphandling, miljötillsyn, avfallsplan, renhållningsföreskrifter samt 

planbestämmelser viktiga styrmedel. Källsortering av avfall är en mycket viktig åtgärd för att 

öka möjligheter till återvinning. 

 

Möjliga åtgärder 

• Styra upphandling av biobaserade drivmedel och andra biobaserade produkter för att 

ersätta fossilt baserade produkter. 

• Styra upphandling för att skapa en större efterfrågan och därmed större marknad för 

återbrukade produkter och återvunna material. 

• Genom renhållningsförskrifter och service styra mot ökat återbruk och återvinning av 

material samt giftfria cirkulära kretslopp. 

• Stärka innovations- och näringslivsklimatet så att fler cirkulära företag kan växa. 

• Information och rådgivning från ÖGRAB till konsumenter och företagare. 

 

 

Offentlig upphandling och offentlig verksamhet som förebild  
Kommunen har stora möjligheter att arbeta mer med kommunikation och marknadsföring av 

olika klimat- och energiinsatser.  

 

Det är även viktigt att samverka med andra och utbyta erfarenheter i arbetet med 

omställningen genom att delta i projekt och i nätverk. Ett exempel på detta är de nätverk som 

drivs inom projektet Fossilbränslefria kommuner där Osby medverkat i Fossilbränslefria 

uppstartskommuner 

Klimatpåverkan från de offentliga inköpen är betydande. Att kommuner ställer krav bidrar till 

att klimat- och energimålen nås. Klimat- och energikrav i upphandlingar har även stor 

potential att påverka och stärka det lokala och regionala näringslivet.  

 

Styrmedel  

De offentliga inköpen regleras genom upphandlingslagstiftningen som bygger på 

gemensamma EU-regler. Det handlar mer specifikt om Lagen om offentlig upphandling 

(2016:1145) och Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och 

posttjänster (2016:1146).  

 

Upphandlingsmyndigheten är regeringens expertorgan för miljöanpassad offentlig 

upphandling. De har tagit fram upphandlingskriterier (exempelvis energikrav) för offentliga 

företrädare i upphandling.  
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Upphandling  

Osby kommun köper varor och tjänster för över 200 miljoner kronor (2017 ca 

350 milj.kr/2018: 188 milj.kr/ 2019: 218 milj. Kr) varje år. Genom att ställa miljö- och 

klimatkrav på varor och tjänster kan både kostnader och klimatpåverkan minska.  

 

Kommunens inköpsarbete utgår från den antagna inköpspolicyn som ger riktlinjer för 

upphandling och bland annat anger att kommunens inköp ska bidra till en hållbar 

samhällsutveckling. Ytterligare inriktning och målsättningar för kommunens inköp återfinns i 

kommunens Måltidspolicy, Strategi för Integration, arbete och kompetensförsörjning samt 

riktlinjerna för fossilfria transporter. 

 

Kommunen arbetar med att successivt skärpa kraven vid upphandling samt att förbättra 

uppföljningen av tecknade avtal och har uppdaterat riktlinjer för kravställan och prioritering 

av olika upphandlingar med syfte att stärka och följa upp miljö- och klimatkrav.  

 

Gröna finanser 

Kommunsektorn investerar för över 100 miljarder kronor varje år och det är viktigt att dessa 

investeringar är hållbara och klimatsmarta. Både kommuner och företag kan divestera, det vill 

säga avinvestera från fossila investeringar, samt investera i fossilfria lösningar.  

 

Etiska riktlinjer från 2017 finns för placering av pensionsmedel. Dessa behöver förtydligas på 

följande sätt: Placeringar ska undvikas i företag som är verksamma inom utvinning, 

produktion och prospektering av fossila bränslen. 

 

Kommunen har börjat med ”grön” upplåning via Kommuninvest. Kommuninvests Gröna 

obligationer (Gröna lån) finansierar investeringsprojekt som genomförs i kommuner och 

landsting/regioner. Godkända projekt måste främja övergången till ett klimattåligt samhälle 

med låga utsläpp. Exempel på projekt är industrispåret och nya förskolan i Lönsboda. Andra 

projekt som kan bli aktuella är Rönnegården och effektiviseringsåtgärder i kommunens 

byggnader.  

 

Åtgärder  

Information om kommunens arbete med att minska klimatpåverkan ajourhålls på intranätet, 

hemsidan och kommuniceras till media 

Krav på minskad klimatpåverkan ska finnas med i samtliga relevanta upphandlingar med ett 

särskilt fokus på områden med stora utsläpp som ex. transporter i utförandet av tjänster till 

kommunen, leveranser av varor samt i bygg och anläggningsprojekt.  

 

Miljöbedömning  

Åtgärderna i klimat- och energiplanen skapar förutsättningar för miljö- och hållbarhetsvinster, 

utan betydande negativa konsekvenser.  

Planen anses inte innebära någon påverkan eller begränsningar på kommande 

tillståndsprocesser, vidare innebär inte planens ställningstagande (i form av åtgärder) 

förändring som skapar betydandande miljöpåverkan.  
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Genomförandet av åtgärderna i energi- och klimatplanen innebär inte påverkan på 

angränsande kommuners eller länsstyrelsens verksamhet som är av sådan art att 

miljöbedömningen kräver samråd.  

Osby kommun anser sammanfattningsvis att det inte krävs en strategisk miljöbedömning och 

miljökonsekvensbeskrivning eftersom genomförandet av planen inte antas medföra en 

betydande miljöpåverkan.  

 

Bilagor 

Bilaga 1 Handlingsplan  

Bilaga 2 Nulägesbeskrivning 

Bilaga 3: Framtagande av planen, kompletteras efter remiss 
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Bilaga 1 Handlingsplan 

ÅTGÄRDER Tidsplan Ansvar Finansiering Status  

ENERGIFÖRSÖRJNING         

För strategiska dialoger med 

elnätsbolag och näringsliv där 

den långsiktiga utvecklingen av 

effektbehov och tillgång 

bevakas. 

Årligen SBN Ordinarie 

verksamhet 

E.on kommer att bygga 

ett nytt ställverk hösten 

2022 i nordöstra 

industriområdet som ger 

en stor utökning av 

kapaciteten 

EFFEKTIVA BYGGNADER         

Kommunorganisationen Tidsplan Ansvar Finansiering Status  

Värdeskapande 

fastighetsförvaltning 

2021-

2026 

SBN Investeringsbudget Beslutat i 

Kommunstyrelsen 2021-

04-21. KF 2021-05-03 

Livscykelanalys används i 

projekteringsfasen för att 

minimera utsläpp och 

energiförbrukning 

Årligen SBN Investeringsbudget Pågår kontinuerligt i 

kommunens byggprojekt 

Solceller sätts där så är möjligt Årligen SBN Investeringsbudget Ligger inom ramen för 

värdeskapande 

fastighetsförvaltning 

Geografiskt område Tidsplan Ansvar Finansiering Status  

Energi- och klimatrådgivning 

via telefon till privatpersoner, 

företag och organisationer. 

Platsbesök hos företag och 

organisationer. 

Årligen EKR Energimyndigheten Verksamheten fortsätter 

under 2021 

EFFEKTIVA 

VERKSAMHETER 

        

Geografiskt område Tidsplan Ansvar Finansiering Status  

Energitillsyn i samverkan 

mellan kommunens 

miljöinspektörer och 

energirådgivningen 

Årligen Miljö och 

Bygg/EKR 

Ordinarie 

verksamhet/ 

statsbidrag 

Verksamheten fortsätter 

under 2021 

          

FÖRNYBAR 

ENERGIPRODUKTION 

        

Kommunorganisationen         

Utred och utvärdera 

möjligheten till elproduktion 

vid Gullarpsverket 

  Fjärrvärme i Osby 

AB 

  Ej påbörjad 

Utred och utvärdera 

möjligheten att bredda 

verksamheten genom 

investeringar i vindkraft och 

solenergi 

  Fjärrvärme i Osby 

AB 

  Ej påbörjad 

Geografiskt område         

Informera om solkraft via 

telefonrådgivning och 

föreläsningar 

Årligen EKR Energimyndigheten Verksamheten fortsätter 

under 2021 
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EFFEKTIVA OCH 

FOSSILFRIA 

TRANSPORTER 

        

Kommunorganisationen Tidsplan Ansvar Finansiering Status  

Beslutad handlingsplan för 

fossilfria transporter följs upp 

och genomförs 

  SBN   Se nedan 

Översyn av rutiner för 

distansarbete 

2021 HR Ordinarie 

verksamhet 

Förslag till rutin finns 

framtagen 

Geografiskt område Tidsplan Ansvar Finansiering Status  

En plan för laddinfrastruktur tas 

fram 

2021-

2022 

SBN Ordinarie 

verksamhet 

Ej påbörjat 

Informera om eldrift och 

förnybara drivmedel 

Årligen EKR Energimyndigheten Verksamheten fortsätter 

under 2021 

Kommunorganisationen ska 

uppmuntra efterfrågan på 

biogas 

    Ordinarie 

verksamhet 

En extern aktör har sökt 

statsbidrag för att 

etablera en biogasmack i 

Osby 

FYSISK PLANERING OCH 

EXPLOATERING 

        

Geografiskt område Tidsplan Ansvar Finansiering Status  

Utred lokaliseringsmöjligheter 

för storskalig 

solkraftproduktion 

  SBN     

KONSUMTION         

Kommunorganisationen Tidsplan Ansvar Finansiering Status  

Mat med låg klimatpåverkan 

köps in av kommunen samt 

arbete med att minska matsvinn 

      Åtgärden följs upp i 

annat sammanhang 

(måltidspolicyn) 

          

OFFENTLIG FÖREBILD         

Kommunorganisationen Tidsplan Ansvar Finansiering Status  

Tydlig och aktuell information 

om kommunens arbete med att 

minska klimatpåverkan 

ajourhålls på intranätet, 

hemsidan och kommuniceras 

till media 

Årligen SBF i samverkan 

med 

kommunikatörerna 

Ordinarie 

verksamhet 

Diskussioner inledda 

Kommunens placeringsriktlinjer 

från 2017 ska förtydligas med 

avseende på fossil verksamhet 

  KS Ordinarie 

verksamhet 

Upplåning görs grönt om 

möjligt; ex industrispår 

och nya förskolor samt 

även  

effektiviseringsåtgärder i 

kommunens byggnader  

Ställ och följ upp klimatkrav i 

upphandlingar 

  Upphandlings-

enheten 

Ordinarie 

verksamhet 

Kommunen arbetar med 

att successivt skärpa 

kraven vid upphandling 

samt att förbättra 

uppföljningen av 

tecknade avtal.  
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 Handlingsplan fossilfria transporter Beslutad av KS 2020-06-24  

  Åtgärd Ansvar Tidsplan Aktuell status 

1 Riktlinjer fordon och drivmedel  SBF 2020 Beslutat av KF 2020 

2 
Uppföljning av inköpta drivmedel 

samt kommunikation av resultatet 
SBF 

Årligen i 

februari 

Uppföljning 2021 genomförd, 

kommunicerad i KLG och SBN 

3 
Omställningsplaner för befintlig 

fordonsflotta tas fram 
SBF 2020 Påbörjat.   

4 Utbyggnad av laddpunkter SBF 2020-2022 

Påbörjat. Effektbrist i Osby fördröjer 

utbyggnad av infrastruktur för eldrift 

till 2023. 

5 Infasning av elbilar SBF 2020-2022 20 elbilar anskaffade under 2020 

6 Tankstation för HVO100 SBF 2020 

HVO finns tillgänglig på bulk från 1 

april 2020. Privat aktör har sökt 

bygglov för tankstation för biogas och 

HVO100 

7 Elektroniska körjournaler införs SBF 2020-  Upphandling pågår 

8 Cykelpool etableras vid kommunhuset  SBF 2021 Lansering avvaktar pandemin 

9 
Riktlinjer för resor och möten i 

tjänsten implementeras och följs upp 
HR Löpande 

Genomförd resvaneundersökning 

pekar på dålig kännedom om 

riktlinjerna. Dessa ges en översyn 

efter pandemin 

10 Resfria digitala möten HR Löpande 
Pga pandemin används numera resfria 

digitala möten frekvent 

11 Personalcyklar (bruttolöneavdrag) HR   Frågan bör utredas 

 



Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Barn och utbildning

283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 81 86

Hemsida www.osby.se
E-post kommun@osby.se

Organisationsnr 212000-0902

Sida
1(1)

Datum
2021-05-20      

Barn och utbildning
Eva Andersson, 0479 528108
eva.andersson2@osby.se

Remissvar Klimat- och energiplan för Osby kommun - 
remiss Dnr SBN/2021:112

Med anledning av att Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 
den 5 maj 2021 att remittera föreliggande klimat- och energiplan för 
synpunkter följer nedan Barn- och utbildningsnämnden remissvar.

Det är av stor vikt att en klimat- och energiplan för Osby kommun upprättas 
och uppdateras enligt gällande regelverk, behov och förutsättningar.

Energiplanen beskriver att ett av kommunens målområden är ”Attraktiv och 
hållbar boendekommun”. Detta innefattar att bedriva ett hållbarhetsarbete 
med kommande generationer i åtanke vilket stämmer väl överens med 
klimat- och energiarbetet. Det är av största vikt att en energi- och klimatplan 
implementeras i hela kommunen då den berör alla.
Klimat- och energiplanen tar upp och belyser många avgörande faktorer för 
en hållbar framtid vilket är mycket bra.

För övrigt har Barn- och utbildningsnämnden inga ytterligare tillägg till 
Klimat- och energiplanen..

Barn- och utbildningsnämnden 
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Klimat- och energiplan - nulägesbeskrivning  

Bakgrund och syfte 

Dokumentet är en uppföljning av klimat- och energisituationen i kommunen, såväl för 

kommunkoncernen som för det geografiska området och tjänar som nulägesbeskrivning till 

förslaget till klimat- och energiplan 2021. 

I dokumentet görs en avstämning mot gällande klimat- och energimål för Skåne. Framöver 

kommer avstämning att ske mot de mål som antas för kommunen. 

Nedan följer först en redovisning av läget för Osby kommun och de kommunala bolagen 

därefter redovisas det geografiska området. 

Förutom uppgifter för kommunkoncernens egen energianvändning har uppgifter hämtats från 

SCB energistatistik och den nationella emissionsdatabasen. De öppna jämförelserna mellan 

kommuner (KOLADA) innehåller också en hel del statistik. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fossilbränslefri kommun 

Osby kommun anslöt sig 2013 till utmaningen om ett fossilbränslefritt Skåne 2020 genom 

följande beslut” Klimatsamverkan Skånes utmaning 100% fossilbränslefritt antas som ett 

strävansmål” (Dnr 2013.ks1159). Både Osby kommun och Osbybostäder har sedan tidigare 

(Klimatstrategin 2008) ett uppdrag att arbeta för att fasa ut olja för uppvärmning.  

Effektivisering 

Mellan 2018 och 2020 minskade energianvändningen för kommunorganisationen med i 

genomsnitt 13 %, huvudsakligen av el och värme. Drivmedelsanvändningen för de egna 

fordonen låg på en stabil nivå. 
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Kommunen deltar sedan 2019 i projektet ”Värdeskapande fastighetsförvaltning” med syfte att 

uppnå en rad förbättringar inom fastighetsförvaltningen, särskilt med avseende på 

energieffektivisering.  

Alla kommunens fastigheter har inventerats med avseende på el och värmeanvändningen. 

Nuläge:    195 kWh/m2 

Mål efter åtgärder:  95 kWh/m2 

Målnivå nybyggnation   35 kWh/m2 

Effektivisering av gatubelysningen och parkbelysning pågår; 2700 armaturer har bytts ut och 

resterande 700 byts under återstoden av 2021. 

 

Andel fossilbränslefritt 

Här redovisas hur långt kommunen kommit i omställningen till fossilfri uppvärmning, 

elanvändning och transporter. 

 

 

Under 2020 skedde avsevärda förbättringar båda avseende minskad oljeanvändning för 

uppvärmning och ökad andel förnybart i kommunens fordonsflotta. 
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Oljeleveranserna minskade med 44 % (ca 40 m3) mellan 2019 och 2020: 

Oljeleveranser  kubikmeter 

Anläggning 2019 2020 

Örkenedsskolan 60 37,8 

Förrådet Osby 15,7 12 

Förrådet Lönsboda 8,7 0 

Lönnegården Lönsboda 8,8 3 

Killebergsskolan  1 0 

Summa 94,2 52,8 

 

Avvecklingen fortlöper på följande sätt: 

a) Pannan på förrådet i Lönsboda stängdes under våren 2020 och har ersatts med 

bergvärme. 

b) Lönnegårdens förskola vid Örkenedsskolan stängdes den 1 juli 2020. 

c) Örkenedsskolans panna kommer att avvecklas (försörjer simhallen och en annan 

byggnad) och ersättas med en geoanläggning. Upphandling klar, projektet bedöms 

färdigt i kvartal 4 under 2021. 

d) Förrådet i Osby kommer att rivas under 2021 och området ska omvandlas till bostäder. 

SBVT använder lokalerna under 2021 i avvaktan på flytt till kommunens förråd. 

e) Snickeriet på naturbruk olja(spetsvärme) ersätts med fjärrvärme 2021 

f) Läkarstationen i Lönsboda – oljan (spetsvärme) avvecklas under 2021 

g) Killebergsskolan (spetsvärme) avvecklas när ny skola byggs, 2023 
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Solceller 

Solceller: alla nybyggnader ska förses med solceller, Alla gamla byggnader ska ha 

solcellsanläggningar där det är möjligt. Under 2020 producerades ca 138 MWh el vid 

anläggningar, varav de vid förskolorna sattes i drift under året. Elproduktionen uppgick 2020 

till ca 1,6 % av kommunens behov. 

 

 

Transporter i kommunens verksamhet 

Fordonsflottan 

Kommunen har 151 motordrivna fordon, av dessa är 83 leasade och 68 ägda. 116 av dessa är 

personbilar och lätta lastbilar. Ungefär en tredjedel drivs med el eller HVO100 enligt 

diagrammet: 
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21 elbilar finns sedan 2020 i flottan. Huvuddelen används av Hälsa och välfärd. 

En stor av de ägda fordonen används av samhällsbyggnadsförvaltningen och tankas via egna 

tankanläggningar i Osby och Lönsboda med HVO 100 på bulk.  

 

Drivmedel 

Diagrammet nedan visar fördelningen mellan olika drivmedel under 2020. Andelen 

fossilbränslefritt ökade från 18 % 2019 till 44 % 2020 huvudsakligen beroende på att diesel på 

bulk för samhällsbyggnadsförvaltningens fordon ersattes med HVO100 under året. Under 2020 

inleddes även infasningen av elbilar till kommunens verksamheter. 

 

 

 

Övriga resor: Privatbil i tjänsten, tåg, flyg och buss 

Nedanstående tabell är hämtad från inventeringen av tjänsteresor under 2019 och 2020. Här ser 

man tydligt pandemins påverkan. Reslängden anges i km. 

 

 2019 2020 Förändring 

Privatbil 173 205 114 210 -34% 

Fjärrtåg 132 769 41 090 -69% 

Flyg 170 780 2 208 -99% 

Skånetrafiken 68 486 34 365 -50% 

Summa km 545 240 191 873 -65% 
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Privatbil i tjänst 

 

 

 

Under 2020 fördelades bilersättningen bil på följande sätt mellan förvaltningarna: 

 

 

Utslaget per förvaltning ser siffrorna för 2019 och 2020 ut så här: 
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  Privatbil, antal mil inkl förtroendevalda 

  2019 2020 Förändring 

Barn och Utbildn förv 9 720 6 936 -29% 

Hälsa och välfärd 3 800 1 746 -54% 

Kommunstyrelseförv 2 376 1 360 -43% 

Samhällsbyggnad 1 527 1 188 -22% 

Miljö och bygg 198 72 -63% 

Summa 17 621 11 303 -36% 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har minskat antalet privatmil mest; ca 2 800 mil. 

 

HEL- OCH DELÄGDA BOLAG 

Osbybostäder 

Osbybostäder deltar i allmännyttans klimatinitiativ. Initiativets mål är att de allmännyttiga 

bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och ha 30 procent lägre energianvändning 

räknat från år 2007. https://www.sverigesallmannytta.se/allmannyttans-klimatinitiativ/ 

I november 2019 sattes bergvärmeanläggningarna på Bergfast och Trapphuset i drift. Detta 

minskar oljeanvändningen med ca 50m3/år. Det innebär att Osbybostäders uppvärmning till 

98,4 % är fossilbränslefri. I nuläget finns olja kvar på Soldalen som hyrs av kommunen. 

Huvudsaklig uppvärmning är luft/vatten värmepumpar. Oljan går in när pumparna inte orkar 

eller vid stillestånd på värmepumparna. Olja används som reserv/toppkraft.  Innan byggnadens 

framtida användning klarlagts kommer ingen förändring av uppvärmningen att ske.  
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Fjärrvärme i Osby AB 

Fjärrvärmeleveranserna ligger relativt stabilt kring 45 GWh/år. Tendensen är svagt ökande från 

2006. Inom Osby tätort finns 387 abonnemang på fjärrvärme. Av dessa är 200 villor, 95 

flerbostadshus, 39 offentliga fastigheter, 28 industrier och 24 övriga. 

 

Nyckeltal för fjärrvärmen: 

Bränslemix i produktionen 2020  99,6 % förnybart  

Emissionsfaktor 2020:  0,005 kg CO2 ekv/kWh:  

 

 

 

Övrig energianvändning, exklusive flis och olja för värmeproduktion, fördelar sig på följande 

sätt: 
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Östra Göinge renhållningsaktiebolag (ÖGRAB) 

Östra Göinge Renhållnings AB, som ägs av Osby och Östra Göinge kommuner sköter 

insamling, behandling och återvinning av avfall från hushåll och verksamheter inom de två 

kommunerna. Verksamheten är en viktig del i utvecklingen av en cirkulär ekonomi och en 

hållbar konsumtion. 

 

 

ÖGRAB har från och med 2020 övergått till helt fossilfritt drivmedel till fordon och 

arbetsmaskiner. 

 

Skåne Blekinge vattentjänst (SBVT) 
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GEOGRAFISKA OMRÅDET 

Utsläpp av växthusgaser 

Mål 

Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska år 2030 vara minst 80 procent lägre än år 1990. 

 

Måluppfyllelse 

De samlade växthusgasutsläppen i Osby har minskat med 38 % mellan 1990 och 2018. 

 

 

Källa: Nationella emissionsdatabasen http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-

data/nationell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx 
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Fördelningen sektorsvis framgår tydligare här:  

 

Källa: Nationella emissionsdatabasen 

En förhållandevis stor andel, 24 % av utsläppen kommer enligt statistiken från 

jordbrukssektorn. Drygt hälften av dessa kommer från djurs matsmältning. Andra stora poster 

är lagring och användning av kogödsel och användning av konstgödsel. De grunddata som 

används kommer från jordbruksverket: Uppgifter om åker och betesmark och antal djurplatser 

på kommunnivå/församlingsnivå. 

I Kolada, (den öppna och kostnadsfria databasen för kommuner och regioner) finns en 

jämförelse av utsläppen per invånare i Sveriges kommuner. Osby har relativt låga utsläpp vilket 

huvudsakligen förklaras av näringslivsstrukturen. 

 

Källa: https://kolada.se/verktyg/jamforaren/ 
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Koldioxidutsläpp 

 

Källa: Nationella emissionsdatabasen 

Koldioxidutsläppen i Osby har minskat med 47 % mellan 1990 och 2018, huvudsakligen inom 

sektorerna el och fjärrvärme, egen uppvärmning och industri.  

Utsläppen från transporter och arbetsmaskiner har endast minskat med 6 respektive 8 %. 

Fördelningen sektorsvis framgår tydligare här: 

 

Källa: Nationella emissionsdatabasen 
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Av diagrammet framgår att hela 82 % av koldioxidutsläppen kommer från transporter och 

arbetsmaskiner. 11 % kommer från uppvärmning av bostäder och lokaler. 

 

Växthusgaser från transporter 

Mål 

Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska vara minst 70 procent lägre år 2030 än 

år 2010. En ny nationell beräkningsgrund från och med 2017 gör att det inte går att applicera 

det skånska målet på Osby vilket framgår av nedanstående diagram.  

 

 

Källa: Nationella emissionsdatabasen 
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Energianvändning  

2019 fördelades energianvändningen i Osby på följande sätt: 

 

Källa SCB: s energibalanser: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/energi/energibalanser/kommunal-och-regional-energistatistik/ 

 

Energianvändningen i Skåne ska enligt det skånska målet år 2030 utgöras av minst 80 procent 

förnybar energi. Måluppfyllelsen i Osby kan beräknas på följande sätt: 

 

Biobränslen och biodrivmedel  36 % (inkl fjärrvärme) 

Förnybar el 41 % * 0,61 =   25 % (se nedan om svensk elmix) 

Summa förnybar energi =  61 % 

 

Svensk elmix (källa: Energiföretagen.se): 

Eltillförsel År År 

 2018 2019 

 TWh TWh 

Vattenkraft 61,8 64,4 

Vindkraft 16,6 19,5 

Kärnkraft 65,8 63,2 

Solkraft* 0,39 0,6 

Övrig värmekraft 15 15,4 

Elproduktion totalt 159,6 163,1 

Förnybart 93,79 99,9 

Andel förnybart 59% 61% 
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https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/energibalanser/kommunal-och-regional-energistatistik/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/energibalanser/kommunal-och-regional-energistatistik/
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Slutanvändningen av energi 2019 i Osby fördelad sektorsvis:  

 

I diagramform: 

 

 

El 

Elanvändningen i Osby uppgick 2019 till ca 115 GWh med fördelning enligt diagrammet 

nedan. Här ingår all elanvändning, även direktverkande elradiatorer, elpannor för vattenburen 

värme och värmepumpar samt drift av maskiner och annan utrustning. 
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diesel     
jordbruk,skogsbruk 2091 499 0 0 4445 7035 

industri, byggverks. 2676 0 9039 8960 21567 42249 

offentlig 

verksamhet 2064 0 0 8394 10720 21178 

transporter 56112 8824 0 0 14 64950 

övriga tjänster 0 0 0 4234 27556 31790 

småhus 308 0 42410 4034 43726 90478 

flerbostadshus 378 0 0 16868 3847 21093 

fritidshus 0 0 0 0 3123 3123 

summa bränsletyp 63630 9323 51449 42490 114998 281897 
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Den lokala förnybara elproduktionen ligger idag på ca 26 GWh/år (vatten- och solkraft) vilket 

motsvarar ca 22 % av behovet.  

 

 

Drivmedel 

Inom Osby kommun finns ett antal bensinstationer med tillgång till diesel och bensin med 

inblandning av biodrivmedel. På vissa stationer finns även möjlighet att tanka etanol.  

 

2021 saknas publika stationer för rena biodrivmedel som biogas och HVO. En publik laddplats 

för elbilar finns vid Osby station. 

 

Andelen förnybart uppgick enligt SCB 2019 till 14 % som framgår av diagrammet. 

Huvudsakligen bestående av låginblandningar i bensin och framförallt i diesel.  

 

 
 

38%

24%

19%

9%

4%
3% 3%0%

Elanvändning 2019, 115 GWh

småhus

övriga tjänster

industri, byggverks.

offentlig verksamhet

jordbruk,skogsbruk

flerbostadshus

fritidshus

transporter

86%

14%

Drivmedel 2019

Fossila drivmedel Förnybara (låginblandning)



 
 

17 
 

Enligt SCB innehöll bensin 4,73 procent etanol och 0,06 procent bionafta, diesel 5,33 procent 

FAME och 15,55 procent HVO. E85 innehåller 82 procent etanol och 18 procent bensin.  

 

Appen ”Tanka grönt” ger närmare information om möjligheterna att tanka förnybart i 

kommunen. Mer information om appen finns på http://tankagront.se/ 

 

 

EFFEKTIVISERING 

 

Mål 

Energianvändningen i Skåne ska 2030 vara minst 20 procent lägre än år 2005. Enligt SCB:s 

statistik är målet för Osby redan uppnått. 

 

 
Källa SCB: s energibalanser: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/energi/energibalanser/kommunal-och-regional-energistatistik/ 

 

Avstämningen för Osbys görs med rullande 3-årsmedelvärden. Linjen i diagrammet visar att 

energianvändningen minskat med ca 28 % mellan 2005 och 2019. 
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Lokal produktion av förnybar energi 

Den huvudsakliga potentialen för ny lokal elproduktion är utbyggnad av vindkraft och 

solelproduktion. 

 

Vattenkraft 

I Osby finns idag ett vattenkraftverk, Genastorp, som producerar ca 25 GWh/år. Dessutom 

finns ett mindre kraftverk i Sibbarp. 

 

Vindkraft 

I Osby finns idag inget producerande vindkraftverk. En vindbruksplan antogs av 

kommunfullmäktige 2014-04-28. Planen är ett tillägg till översiktsplanen för Osby kommun. 

https://www.osby.se/bygga-bo--miljo/stadsplanering/oversiktsplan/vindkraft.html 

Tre områden har pekats ut att ha goda förutsättningar för vindkraft, A-områden, se karta. Det 

ena söder om Sjöalt, det andra mellan Boarp och Torup och det tredje mellan Liasjön och 

Gråshultasjön. Fyra områden har därtill pekats ut som lämpliga för vindkraft, men kan ha större 

intressekonflikter. 

 

 

Solkraft 

2020 hade Osby 119 nätanslutna solcellsanläggningar med den sammanlagda installerade 

effekten 1,95 MW. Anläggningarna är huvudsakligen små vilket framgår av diagrammet: 

https://www.osby.se/bygga-bo--miljo/stadsplanering/oversiktsplan/vindkraft.html
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Omräknat till energiproduktion med antagandet 900 kWh per installerad kW blir den 

sammanlagda elproduktionen i Osby knappt 1,8 GWh/år Den sammanlagda eltillförseln till 

kommunen uppskattas årligen till ca 127 GWh. Andelen lokalt producerad solel var 2020 ca 1,4 

%. Ett rimligt mål är 5 % till 2030. 

 

Källa: Energimyndigheten 

Nätanslutna solcellsanläggningar, antal och installerad effekt, fr.o.m. år 2016 -. PxWeb 

(energimyndigheten.se) 

Transporter och resor i kommunen 

Mål för Skåne 2030:  

Andelen resor som görs med cykel eller gång ska vara minst 30 procent och andelen resor som 

görs med kollektivtrafik ska vara minst 28 procent av det totala antalet resor i Skåne.  
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Måluppfyllelse 

Under 2019 färdigställdes en kommunövergripande resvaneundersökning avseende 2018 

(Region Skåne, 2019). Tidigare undersökningar genomfördes 2007 och 2013. 

 

Resultatet av undersökningarna visas här: 

 

  Gång Cykel 

Gång och 

cykel Buss Tåg 

Buss och 

tåg Bil 

2007 9,6% 9,5% 19,1% 5,0% 3,1% 8,1% 71,2% 

2013 12,2% 4,6% 16,8% 8,8% 4,0% 12,8% 67,8% 

2018 8,1% 8,3% 16,4% 3,3% 6,6% 9,9% 71,4% 

 

Att nå upp till den skånska målnivån bedöms inte möjligt beroende på kommunens struktur 

med stor landsbygd och begränsade möjligheter till kollektivtrafik. Det bedöms också svårt att 

sätta ett lokalt mål om uppföljningen baseras på resvaneundersökningar. 

 

Från undersökningen 2018: 

 

Källa: Resvaneundersökning i Skåne (2018) 

https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-

prognoser/resvaneundersokning-i-skane/ 

 

  

https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/resvaneundersokning-i-skane/
https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/resvaneundersokning-i-skane/
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Befintlig fordonspark och nyregistrerade personbilar 2020 i Osby enligt Trafikanalys: 

 

Källa Fordon på väg (trafa.se) 
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Körsträckor 

 

 

Källa: Körsträckedata - rus 
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Barn och utbildning 
Eva Andersson 
/HandläggareTelefon/ 
/HandläggareEpost/ 

Besöksadress Västra 
Storgatan 35
Postadress Barn och 
utbildning
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 212000-0902

Bankgiro 281-6809

Uppföljning vitesärende
Dnr BUN/2021:216 611  

Barn och utbildningsförvaltningens föreslår Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott föreslå Barn- och utbildningsnämnden 

* Att godkänna redovisning av uppföljning om tidigare beslutat vitesärende gällande 
skolfrånvaro för berörd elev.

Barnkonsekvensanalys

Ej aktuellt då det är en redogörelse och uppdatering av tidigare beslutat vitesärende. 

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat om ett vitesföreläggande med 
anledning av hög skolfrånvaro hos elev. Under hela processen har kontinuerlig 
uppföljning gjorts och redovisats för Barn- och utbildningsnämnden kring berörd elevs 
frånvaro. I nuläget finns ärendet hos Förvaltningsrätten för bedömning.

Finansiering

Ej aktuellt.

Beslutsunderlag

Inga underlag.

 

Eva Andersson 
Förvaltningschef Barn- och utbildning 

http://www.osby.se/
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