
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Verksamhetsplan 2018 
Barn och utbildning 

 

 

 

 

 

 

Enhetens uppdrag: 

Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar 

övergripande kostnader för verksamheten så som ledningsorganisation och facklig verksamhet. Barnomsorg 

omfattar förskole- och fritidshemsverksamhet. Grundskola inkl. förskoleklass omfattar även kommunens 

grundsärskola, elevhälsa samt stödorganisation och skoladministration. Gymnasie- och vuxenutbildningen inklusive 

SFI – svenska för invandrare. 
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Vad är en verksamhetsplan? 

En verksamhetsplan är en skriven plan av de aktiviteter man planerar att genomföra i verksamheten.  

 

Verksamhetsplanen konkretiserar hur vision, mål och strategidokument ska förverkligas det kommande 

året.  

En verksamhetsplan är inte bara sammanbunden med politiska målsättningar, utan även med kommunens 

budget. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även den till grund 

för verksamhetsplanen, eftersom det ska finnas täckning i budgeten för aktiviteterna verksamheten 

planerar.  

Verksamhetsplanen ska vara realistisk och aktiviteterna som nämns i den ska vara sådana som 

verksamheten beräknar att genomföra.  

Verksamhetsberättelsen som skrivs till delårsbokslutet per sista augusti och till årsredovisningen efter 

årets slut återkopplas mot verksamhetsplanen för att stämma av om de aktiviteterna genomförts som 

planerat.  

Varje avsnitt i verksamhetsplanen inleds med en kortfattad instruktion.  

 

Prioriterade mål och planerade aktiviteter 

Kommunfullmäktige har till visionen antagit sex utvecklingsområden som är särskilt viktiga att satsa på. 

Till varje utvecklingsområde finns ett antal prioriterade, kommunövergripande mål. Dessa mål tillsammans 

med texten om utvecklingsområdet ger en tydlig bild av vad kommunen vill uppnå. Varje mål är knutet till 

en indikator. Indikatorerna är naturliga vägvisare för kommunfullmäktige för att se om vi är på väg att nå 

vision och utvecklingsområden.  

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen styr mot visionen och de sex utvecklingsområdena Vättern, 

Boende, Levande Hjo, Hållbarhet/Natur, Tillsammans och Besökare. Kommunfullmäktige har i budget och 

verksamhetsplan 2018 antagit 22 prioriterade målsättningar för att följa upp att verksamheten rör sig i 

riktning mot visionen och de sex utvecklingsområdena. Kommunstyrelsen har kompletterat med ett antal, 

mer konkreta mål. Av dessa fokuserar barn och utbildning särskilt på nedanstående mål. I anslutning till 

varje mål anger verksamheten sitt planerade strategiska arbete och även planerade aktiviteter för att nå 

en högre grad av måluppfyllelse under 2018: 



 3(22) 

 

1. I verksamhetsplanen får respektive verksamhet välja ut vilka politiska mål man känner ansvar för. Till dessa 

mål ska anges i löptext hur verksamheten avser att strategiskt arbeta mot varje utvalt mål och varför det kommer 

bidra till ökad måluppfyllelse. Det ska även göras en lista över de konkreta aktiviteter man planerar genomföra 

under året. 

 

 

 

Vår strategi för att nå målet:  

Barn och utbildnings mål är att erbjuda en god barnomsorg och skola som har ett gott rykte, både hos 

barn, elever, vårdnadshavare och personal, vilket är en stor del i att vara en attraktiv boendekommun. 

För att kunna erbjuda en god barnomsorg och skola behöver vi ha tillgång till lokaler som ger 

förutsättningar att göra just detta. Under 2018 sker och planeras därför följande:  

 

 Orrelyckan utökas med en permanent fjärde avdelning. Modulen som funnits där har avvecklats 

och byggnation kommer att ske så snart en upphandling är klar.  

 Under hösten 2017 har vi tömt B-huset och samtliga elever får sin undervisning i moduler som är 

placerade på skolgården på Guldkroksskolan. Renoveringen beräknas vara klar november 2018.  

 Arbetet med att planera för en ny skola har vi påbörjat under våren 2017. Ännu är inte 

placeringen beslutad och vi är i startgroparna med underlaget. Skolan beräknas vara klar 2021. 

 

Aktivitetsplan 2018: 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 

Lokalprojekt Fortsatt arbete under 2018 med våra 

lokalprojekt. 

Pågår BU-chef 

 

 

 

Nyckeltal:  

Brukarundersökning 
2014 2015 2016 2017 2018 

Jag skulle rekommendera mitt barns: 

- förskola 

- skola 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

87 % 

- 

 

Indikator:  

SCB befolkningsstatistik /  

SCB medborgarundersökning 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

- Antal personer som bor i 

Hjo 

 

- Betygsindex för Hjo 

kommun som en plats att leva 

och bo på (NRI) 

 

 

8 885 

 

58  

(medel 57) 

 

8 983 

 

Ingen 

mätning 

gjordes 

 

9 048 

 

62  

(medel 58) 

 

- 

 

Ingen 

mätning 

gjordes 

 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 1:                                                                       
Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med positiv befolkningstillväxt  
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Vår strategi för att nå målet:  

Det är glädjande att våra elever fortsatt har en väldigt god måluppfyllelse med en hög behörighetsgrad till 

gymnasiet – 89,5 % av eleverna som slutar årskurs 9 efter vårterminen 2017 är behöriga att söka 

gymnasieutbildning. Under 2017 har vi kunnat se att skillnaderna mellan tjejerna och killarnas meritvärde 

minskar (killarna 225 p, tjejerna 226 p) vilket är något som 7-9 har arbetat aktivt med under flertalet läsår 

och som vi nu ser har gett resultat. Trots våra fina resultat där vi ligger över rikets medel (se statistik 

nedan), både vad gäller behörighet till gymnasiet och meritvärde, är vi inte nöjda förrän alla våra elever i 

grundskolan når målen.  

 

Andel elever som nått betyg i alla ämnen 84,2 ( riket 74,1) 

Andel elever som nått behörighet för yrkesprogram 89,5 ( riket 82,5) 

Meritvärde 228,5 ( riket 223,5) 

 

Inom samtliga förskolor och grundskolor fortsätter vi vårt arbete med att skapa trygghet och studiero i 

samarbete med forskaren Helen Jenvén. Nästa steg i detta arbete är att det även ska gälla åk. 7-9. Några 

exempel på hur verksamheterna har arbetat med detta inom förskola och grundskola är bl.a. att 

Bläckfisken har i sin verksamhetsplan valt att fokusera och arbeta med lärmiljön, rastaktiviteter och 

normer. Målet är att skapa ett Vi och få till både studiero och arbetsro. Korsberga skola har utifrån en 

analys från tidigare år och med tanke på att en stor del av personalgruppen är nya valt att arbeta med 

skolans grundstrukturer för att uppnå en bättre sammansättning och studiero samt en högre 

måluppfyllelse. Inom förskolorna arbetar t.ex. Fågelbo förskola med barnens sociala samvaro utifrån 

Helen Jénvens tankar, målet är en trygg barngrupp där man har implementerat förhållningssätten. 

Knäpplan, Skogshyddan och Orrelyckans förskolor har alla uppgett i sina verksamhetsplaner att man vill 

utveckla sina verktyg för dokumentation som underlättar för personalen att ge barnen förutsättningar att 

nå läroplanens alla mål.  

 

Under läsåret 2017/2018 har högstadiet valt att arbeta inom tre prioriterade områden: förväntningar, 

elevinflytande och salutogen kultur. Dessa områden ska tillsammans bilda en helhetssyn som ska ligga till 

grund för hur verksamheten ska organiseras och bedrivas fr.o.m. ht 2018. Det första området, 

förväntningar, innebär att eleverna måste veta vad som förväntas av dem, var de befinner sig och vad som 

är nästa steg i deras kunskapsutveckling. Ett av målen är att vi ska bli tydligare i vår kommunikation med 

vårdnadshavare i detta och vi ska även tydligt signalera att vi har stor tilltro till elevernas förmåga och 

stärka deras tro på sin egen förmåga.  

 

Högstadiet fortsätter även att arbeta med sitt visionsarbete under läsåret genom att ta avstamp i Anders 

Hanssons bok Salutogen kultur. Detta kopplas till det internat som genomfördes i uppstarten för att få en 

tydlig kontinuitet i denna process, att bygga på visionen ”Vi på skolan, våra elever-vårt gemensamma 

ansvar”. Här vill vi signalera ökad kollegialitet och samsyn. Vi vill fortsätta vår strävan efter en 

ansvarskultur där vi har ett gott arbetsklimat och känner glädje och lust att lära. Förhoppningen är att 

detta ska bidra till att fler elever når sina mål och fullföljer sina gymnasiestudier.  

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 5:                         
                                                

Eleverna i Hjo kommuns grundskolor ska nå målen och fullfölja sina 

gymnasiestudier 
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Vuxenutbildningens verksamhetsplan för läsåret 2017/2018 fokuserar bl.a. på att öka förståelsen för på 

vilket sätt vi kan handleda och stötta elever att förstå nästa utvecklingssteg och även öka elevernas 

medvetenhet om det egna ansvaret på individ och gruppnivå. Genom detta vill vi öka måluppfyllelsen och 

ta till vara på elevernas kunskap, kompetens och erfarenheter så de kan komma vidare till andra studier 

eller arbete. Utvärdering och uppföljning av arbetet kommer att ske i januari samt i juni. 

 

 

Aktivitetsplan 2018: 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 

Arbete kring trygghet 

och studiero i 

samarbete med Hélèn 

Jenvén 

Arbetet består i förebyggande arbete men 

också åtgärdande arbete i samtliga grupper 

inom förskolan och skolorna F-6. Nästa steg i 

projektet är att utvidga arbetet att även gälla 

åk. 7-9.  

 

Pågår Resp. rektor 

7-9 verksamhetsplan 

läsåret 17/18. 
Högstadiets verksamhetsplan utgår ifrån tre 

prioriterade områden under läsåret 

2017/2018: förväntningar, elevinflytande och 

salutogen kultur som ska hjälpa eleverna att 

nå målen och fullfölja sina gymnasiestudier. 

Juni 2018 Rektor 7-9 

Vuxenutbildningens 

verksamhetsplan läsåret 

17/18 

Arbeta med att öka förståelsen för hur man 

kan handleda och stötta elever att förstå 

nästa utvecklingssteg och öka elevernas 

medvetenhet om det egna ansvaret. 

Juni 2018 Rektor 

Vuxenutbildning

en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator:   

Skolverkets årliga uppföljning (Siris) / SKL 

Öppna jämförelser Grundskola 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

Andel elever som är behöriga att söka 

gymnasieutbildning. 

 

Andel elever som fullföljer ett 

gymnasieprogram inom 4 år inkl. IV-

program 

 

90,8 % 

 

 

82,6 % 

 

90,4 % 

 

 

82,6 % 

 

90,7 % 

 

 

73,7 % 

 

89,5 % 

 

 

83,7 % 
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Vår strategi för att nå målet:  

I Hjo kommun är det idag enkelt att få barnomsorg och vårt mål är att det ska fortsätta att vara det. 

Under perioden januari till december 2017 har 91 % fått plats inom tidsperioden för vår kommunala 

platsgaranti, dvs. tre månader för förskoleplats. Detta visar att vi har en bra planering av 

barnomsorgsplatser. Behovet av fler förskoleplatser har under de senaste åren ökat och för att kunna 

möta en ökande efterfrågan måste vi se till att vi har tillräckligt med förskoleplatser. Vi kommer därför att 

utöka Orrelyckans förskola med en permanent fjärde avdelning under 2018. Byggnation av denna 

kommer att starta så snart upphandlingen är klar.  

 

 

Aktivitetsplan 2018: 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 

Utöka Orrelyckans 

förskola med en 

avdelning 

 Pågår BU-chef 

 

  

Indikator:  

Kommunens kvalitet i korthet 
2014 2015 2016 2017 2018 

 

Andel barn som har fått plats på önskat 

placeringsdatum. 

 

Andel barn som fått plats enligt 

platsgarantin. 

 

 

80 % 

 

 

- 

 

 

77 % 

 

 

- 

 

 

58 % 
 

 

 

93 % 

 

 

 

91 % 

 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 6:     
                                                                    

Det ska vara enkelt att få plats på förskola i Hjo kommun  
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Vår strategi för att nå målet: 

Vi kan konstatera att känslan av trygghet hos våra barn och elever är god. De mätningar som gjorts under 

2017 visar att 88 % av våra barn i förskolan är trygga. Minskningen av andel trygga barn inom förskolan är 

dock oroande med tanke på att andelen trygga barn stadigt har ökat under ett antal år. Anledningen till 

denna plötsliga minskning vet vi inte i dagsläget, men vi kommer under 2018 fortsätta vårt arbete med 

trygghet och studiero bl.a. genom vårt samarbete med forskaren Helén Jenvén.  

Arbetet består i förebyggande arbete men också åtgärdande arbete i samtliga grupper inom förskolan och 

skolorna F-6. Nästa steg i projektet är att utvidga arbetet att även gälla åk. 7-9.  

 

Varje skola har planer för trygghet och studiero. Arbetet med trygghet och studiero dokumenteras i 

uppföljningen av likabehandlingsarbetet och på varje enhet finns det ett trygghetsteam som leds av rektor. 

Verksamhetschef och Utvecklingschef gör uppföljningsbesök på alla enheter utifrån varje enhets 

dokumentation av kvalitetsarbetet, där dokumentation av arbetet med trygghet och studiero ingår och 

vid dessa besök ställs frågor utifrån arbetet. Det är utifrån dessa uppföljningar som kommunen valt att, 

som övergripande utvecklingsmål, ha ”Metodutveckling i syfte att stödja arbetet mot kränkande 

behandling” i samarbete med forskaren Helén Jenvén. Syftet har varit att bygga inkluderande lärmiljöer i 

skolorna, öka kunskaperna på både skol- och huvudmannanivå, samt genom forskning bidra till att stärka 

den samlade kunskapen om lärmiljöer som leder till ökad trivsel och som präglas av trygghet och studiero 

för kommunens alla elever.  Kommunen har under 2017 fått bidrag från Skolverket via satsningen 

”Hälsofrämjande skolutveckling” och medel har också beviljats inför 2018. Målet för detta arbete är att 

vidareutveckla ett arbetssätt som främjar trygghet och studiero samt förebygger kränkande behandling.  

 

Aktivitetsplan 2018: 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 

Hälsofrämjande 

skolutveckling 

Målet är att vidareutveckla ett arbetssätt som främjar 

trygghet och studiero samt förebygger kränkande 

behandling. 

Pågår Utvecklingschef 

samt resp. 

rektor.  

Arbete kring 

trygghet och 

studiero i 

samarbete med 

Helén Jenvén 

Arbetet består i förebyggande arbete men också 

åtgärdande arbete i samtliga grupper inom förskolan 

och skolorna F-6. Nästa steg i projektet är att utvidga 

arbetet att även gälla åk. 7-9.  

 

Pågår Resp. rektor 

 

Enkätfråga: Åk 5+9 ”Jag känner mig trygg i skolan”, Förskola ”Mitt/vårt barn trivs på förskolan”.  

Indikator:   

Lokal brukarundersökning 
2014 2015 2016 2017 2018 

 

Andel barn/elever som känner sig 

trygga i förskola, skola och fritidshem. 

 

F: 97 % 

Åk 5: 96 % 

Åk 8: 98 % 

 

F: 97 % 

Åk 5: 96 % 

Åk 8: 98 % 

 

 F: 99 % 

Åk 5: 95 % 

Åk 8: 95 % 

 

 F: 88 % 

Åk 5: -  

Åk 9: - 

 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 7:        
                                                                 

I Hjo ska våra barn i förskola, skola och fritidshem känna sig trygga 
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Vår strategi för att nå målet:  

En av de viktigaste grundstenarna i en god hälsa livet ut är en bra skolgång och vårt mål är att alla våra 

elever ska trivas och ha en bra skolsituation. Alla enheter arbetar aktivt med att förebygga frånvaro och 

för att ha bra kontakter med hemmet om det finns svårigheter med att få en elev till skolan. 

 

Arbetet med att öka samarbetet mellan skola och socialtjänst har resulterat i att ett Skolnärvoteam har 

bildats. I gruppen ingår representanter från skola, socialtjänst, vård och omsorg samt vår folkhälsostrateg. 

Teamet har tagit fram en samtyckesblankett som efter påskrift av vårdnadshavare ger möjlighet att 

samarbeta kring eleven. Teamet träffas varannan vecka.  

Vår målsättning för 2018 är att Skolnärvaroteamet får igång ett verksamhetsöverskridande, innovativt och 

framgångsrikt samarbete kring samtliga elever där vårdnadshavare lämnat sitt skriftliga samtycke.  

  

Elevhälsans verksamhetsplan för läsåret 2017/2018 fokuserar på vilken roll elevhälsan spelar i det 

främjande och förebyggande arbetet, på hälsofrämjande skolutveckling och KASAM (känsla av 

sammanhang) för alla elever. Målet och resultatet vi vill se av detta arbete är att vi utvecklar skolans 

kompetens att stötta alla elever utifrån följande perspektiv: 

 

 Hälsofrämjande perspektiv - vad är det som gör att barn utvecklas väl och mår bra? Hur kan vi 

bidra till detta (friskfaktorer)?  

 Förebyggande perspektiv – hur kan vi förhindra uppkomsten av problem? Hur kan vi undanröja 

hinder (riskfaktorer)? 

 Åtgärdande perspektiv – Hur kan vi förstå orsakerna till problem som uppstår och utifrån det 

hitta åtgärder utifrån elevers förutsättningar och behov? 

Tid avsätts för arbetet vid lärsamtal var tredje vecka och genom kompetensutvecklingsdagar. Uppföljning 

sker sedan vid årsskiftet 2017/2018 och en utvärdering kommer att göras vid läsårets slut i juni 2018.  

 

Arbetsmiljöverket har inspekterat både Skogshyddans förskola och Knäpplans förskola. Resultatet av 

inspektionen visar att vi har en del rutiner som inte är fullgoda och som måste åtgärdas. Det handlar om 

riskanalyser och tydlighet mellan förvaltningar. Vidare pekar Arbetsmiljöverket på att det finns en hög 

stressnivå hos personalen på förskolorna. Företagshälsovården Avonova har därför genomfört en 

grundligare utredning kring personalens arbetsmiljö och den visar att vi har flera medarbetare med hög 

negativ stress. Vi har således påbörjat ett arbete med att se över arbetssituationen på våra förskolor med 

syfte att förbättra arbetsmiljön. Detta arbete fortsätter vi med under 2018.  

 

Ett av fackförbunden skickade under hösten 2017 in en begäran enligt 6 kap. 6a AML om föreläggande 

eller förbud till Arbetsmiljöverket om att verksamheten på Bläckfisken inte fungerar på ett 

tillfredställande sätt och att det fanns brister i såväl organisationen och i den fysiska miljön. För att 

komma tillrätta med problemen har en handlingsplan upprättats och en psykosocial arbetsmiljöenkät har 

genomförts bland personalen på Guldkroksskolan F-6 som kommer att följas upp i samverkan med facket. 

Detta är ett pågående arbete som kommer att fortsätta under vårterminen 2018, bl.a. ska rutinerna för 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 8:     
                                                                    

Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa 

hälsa 2020  
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kommunikation och information att ses över, i januari kommer alla anställda att erbjudas ett hälsosamtal 

med företagshälsovården Avonova och under februari-mars kommer en arbetsmiljöenkät att genomföras 

med hela kommunens personal. Uppföljningar av arbetet kommer att ske fortlöpande under vårterminen 

2018. Arbetsmiljöverket har efter detta beslutat att inte meddela något förbud eller föreläggande enligt 7 

kap. 7 § arbetsmiljölagen utan anser att rektor har vidtagit och kommer att vidta de åtgärder som behövs.  

 

 

Aktivitetsplan 2018: 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 

Hemmasittare Samarbete mellan verksamheterna kring 

hemmasittare. 

  

Elevhälsan Arbeta och utveckla skolans kompetens för att 

kunna stötta elever utifrån tre perspektiv – 

hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande. 

Årsskiftet 

2017/2018 

samt vid 

läsårsslut. 

Elevhälsochefen  

Arbetsmiljön 

inom förskolan 

Se över arbetssituationen på våra förskolor för att 

förbättra arbetsmiljön. 

Juni 2018 BU-

chef/Förskolechef 

Arbetsmiljön på 

Bläckfisken 

Fortsätta arbeta efter upprättad handlingsplan.  Pågår Rektor 

Guldkroksskolan 

F-6 

 

 

*Definition av ”hemmasittare” är en elev med mer än 30 % frånvaro under skolåret 

 

 

 

  

Nyckeltal:  

Egen statistik 
2014 2015 2016 2017 2018 

Antal ”hemmasittare” i grundskolan - - - 15 st.  

Indikator:  

SKLs öppna jämförelser  
2010-2013 2014 2015-2016 2017 2018 

Självskattat allmänt hälsotillstånd  

 

 

Ingen 

mätning 

gjordes 

 

74 % 

 

Ingen 

mätning 

gjordes 

 

Ingen 

mätning 

görs 

 

Indikator: Försäkringskassan 2014 2015 2016 2017 2018 

Sjukpenningtalet i Hjo kommun 

(dagar/invånare/år) 

11,7 12,8 Ej klart   
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Vår strategi för att nå målet:  

För barn och utbildning är det viktigt att alltid ha en bra relation med alla som vill komma i kontakt med 

vår verksamhet och vi vill och försöker att finnas tillgängliga så gott det går i den dagliga verksamheten. 

All vår personal arbetar aktivt med gott bemötande och goda relationer och en viktig del i detta arbete är 

att hålla en god kontakt med barnens/elevernas föräldrar. I och med lanseringen av kommunens nya 

hemsida har vi försökt att göra det lättare för föräldrar samt övriga invånare i kommunen att komma i 

kontakt med rektorer, pedagoger, verksamheter m.m. genom att dels skriva in sidansvariga på alla våra 

sidor samt se till att det finns kontaktuppgifter till samtlig personal och verksamheter. Personal samt 

verksamheter ska även vara sökbara på hemsidan. Vårt mål är att det ska vara enkelt att kontakta oss och 

det är det i nuläget. 

 

För att försäkra oss om att alla våra medarbetare inom barn och utbildning har kunskaper om 

kommunens värdegrund ”Det goda mötet” och se till att alla vi kommer i kontakt med får ett gott 

bemötande, ska vi under 2018 ta fram en tydlig rutin och introduktionsprogram som ska gälla för all ny 

personal inom barn och utbildning. Vi vill med detta underlätta och tydliggöra processen för alla parter 

eftersom det är viktigt att alla som arbetar inom vår verksamhet får samma information om kommunens 

värdegrund samt förhållningssätt.   

 

Under hösten 2017 började vi se över vår lärplattform Edwise och diskussioner om att eventuellt byta 

lärplattform har påbörjats. En arbetsgrupp har tillsatts som har börjat göra jämförelser mellan Edwise och 

andra system. När detta arbete sedan är klart är planen att hålla en demonstration av olika system där 

både arbetsgruppen, personal inom barn och utbildning och eventuellt även föräldrar ska närvara. 

Anledningen till att vi har påbörjat detta arbete är att det inkommit en del klagomål på Edwise samt att 

det idag inte används på rätt sätt av varken vår personal eller av föräldrar. Vår lärplattform ska vara ett 

verktyg som gör det enkelt för både personal och föräldrar att ha kontakt sinsemellan samt ta del av 

viktig information.  

 

 

Aktivitetsplan 2018: 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 

Introduktionsprogram 

för nyanställda 

Ta fram en tydlig rutin/introduktionsprogram 

vid nyanställning för all personal inom barn 

och utbildning.   

Juni 2018 BU-chef 

Ny lärplattform Se över vår lärplattform Edwise och ev. byta 

till ett annat system.  

Juni 2018 BU-chef 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 10:            
                                                             

I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta 

kommunen 
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*From 2016 har metoden ändrats, siffrorna är därför inte helt jämförbara över tid. 

  

Nyckeltal: 

 SKL:s webbgranskning/ 

Brukarundersökning 

2014 2015 2016 2017 2018 

Informationsindex – förskola* 72 72 85   

Informationsindex – grundskola* 67 63 69   

Bemötandefråga 

- Förskola 

- Skola 

- Gymnasie/vuxenutbildning 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

Ny mätning 

Ny mätning 

Ny mätning 

 

Indikator: 

 SCB:s medborgarundersökning 
2014 2015 2016 2017 2018 

 

Betygsindex för bemötande och 

tillgänglighet. 

 

59 (medel 

58) 

Ingen 

mätning 

gjordes 

59 (medel 

59) 

 

Ingen 

mätning 

gjordes 

- 
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Vår strategi för att nå målet:   

Under hösten 2016 deltog representanter från elevhälsan samt pedagoger och fritidsledare på 

Guldkroksskolan 7-9 i en utbildning i Skolverkets regi. Skolverket och Forum för levande historia gav 

kursen i samarbete med tio lärosäten. Den syftade till att stärka skolans arbete med att motverka och 

bemöta olika former av främlingsfientlighet och rasism. Kursdeltagarna tog med sig kunskaper från kursen 

i verksamhetens likabehandlingsarbete och stärkte sin förmåga och kompetens att leda samtal om 

kontroversiella frågor med barn och elever samt i kollegiet. Kursen gav deltagarna perspektiv på rasism, 

främlingsfientlighet och mångfald i historien och i dag. Kursen hade en verksamhetsnära uppbyggnad och 

utgick ifrån skolans demokratifrämjande uppdrag. Lärdomarna från kursen resulterade i en agenda utifrån 

kursens övergripande målsättning och denna agenda utgör en bilaga i skolans likabehandlingsplan. 

 

Planeringen av höstens resa till Polen och Auschwitz/Birkenau startar under våren och ska genomföras i 

början av höstterminen för årskurs 9.  

 

Under 2017 har personalen på Hammarns förskola aktivt arbetat med flerspråkighet för att bättre kunna 

stödja flerspråkiga barns språkutveckling i svenska och modersmålet. Resultatet av detta är att vi nu 

planerar att låta övriga förskolor i kommunen ta del av Hammarns förskolas arbete vid årets lärstämma 

och därefter kommer vi att arbeta vidare på en övergripande nivå i kommunen.  

 

 

Aktivitetsplan 2018: 

 

 

 

 

Uppföljning sker i form av redovisning av genomfört arbete. 

  

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 

Auschwitz/

Birkenau 

Polenresa för åk 9 planeras att genomföras i början av 

höstterminen 2018.  

HT 2018 Rektor 7-9 

Flerspråkig

a barns 

språkutvec

kling 

Sprida resultatet av Hammarns förskolas arbete med 

flerspråkighet och språkutveckling till övriga förskolor i 

kommunen.  

HT 2018 BU-Chef 

Förskolechefer 

Nyckeltal: 

Brukarundersökning 
2014 2015 2016 2017 2018 

- Förskola 

- Skola 

- Gymnasie/vuxenutbildning 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

Ny mätning 

Ny mätning 

Ny mätning 

 

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 12 

 

Hjo ska arbeta för att förebygga främlingsfientlighet           
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Kommunstyrelsens mål 2018 för barn och utbildning 
 

 

 

 

 

Adressat: samtliga verksamheter 

 

Motivering:  

Hjo kommun är en serviceorganisation för de som lever och verkar i Hjo. Vi finns till för våra invånare. 

Kommunstyrelsen ser det därför som särskilt viktigt att förvaltningens arbete ska utgå från deras behov. Samtliga 

verksamheter ska utgå ifrån sina brukares behov när scheman läggs, öppettider fastställs, bemanning planeras 

och så vidare. Detta är en viktig förutsättning när vi arbetar i enlighet med vår vision och värdegrund.  

Vår strategi för att nå målet:  

Utefter resurstilldelning arbetar alla våra enheter med effektiv personalplanering för att ha en bemanning 

som svarar upp mot invånarnas behov. Vi erbjuder i nuläget barnomsorg på vardagskvällar och Barn och 

utbildning har någon enstaka förälder som efterfrågat barnomsorg även på natten. Vår bedömning är att 

det inte efterfrågas i sådan utsträckning att det skulle vara försvarbart utifrån de kostnadsökningar vi 

skulle få. 

 

Det pågår planering för att starta en vikariepool inom förskolan. Detta för att säkerställa att vi kan 

hantera personals frånvaro på ett bra sätt.  

 

Aktivitetsplan 2018: 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 

Uppstart av vikariepool 

inom förskolan. 

 Pågår BU-chef 

Förskolechefer 

 

 

Uppföljning sker i form av årlig redovisning. 

 

 

  

Kommunstyrelsens mål 1:   
                                                                                       

Hjo kommun ska arbeta med bemanning efter invånarnas behov 
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Adressat: samtliga verksamheter 

 

Motivering:  

Bland människor i vår närhet finns en stor kompetens, exempelvis hos människor som nyligen kommit till vårt 

land. Denna kompetens har ibland svårt att komma upp till ytan och tas tillvara på. För att kunna ta tillvara på 

den och för att integrera människor i samhället anser kommunstyrelsen att det är viktigt att Hjo kommun som 

arbetsgivare möjliggör vägar in i arbetslivet. Detta är även ett sätt att säkra framtida kompetensförsörjning. Detta 

kan ske genom t.ex. praktikplatser, instegsjobb, extratjänster, mentorskap etc.  

Vår strategi för att nå målet:  

Vår strategi inom barn och utbildning är att vi har ställt oss positiva till att ta emot extratjänster inom 

t.ex. förskola. 

 

Aktivitetsplan 2018: 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 

    

 

 

Indikator:  

Egen statistik från verksamheterna  

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Antal praktikplatser 

- Unga 

- Utlandsfödda 

- Vuxna 

Antal instegsjobb 

- Unga 

- Utlandsfödda 

- Vuxna 

Antal extratjänster 

- Unga 

- Utlandsfödda 

- Vuxna 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

Ny 

mätning 

Ny 

mätning 

Ny 

mätning 

 

Ny 

mätning 

Ny 

mätning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens mål 2:  
                                                                                        

Hjo kommun ska vara ett föredöme i att som arbetsgivare ta tillvara på 

människors kompetens oavsett bakgrund 
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Vår strategi för att nå målet:  

Adressat: barn och utbildning 

 

Motivering: Vår vision och utvecklingsområde ”Tillsammans” handlar mycket om delaktighet, samarbete och 

gemensamt ansvar. Fullmäktige betonar dessutom delaktigheten i sitt mål om att man i Hjo ska kunna vara med 

och påverka kommunen. För att skapa en bra lärande- och utvecklingsmiljö i skolan, samt för att förbereda unga 

Hjobor på vad delaktighet och gemensamt ansvar innebär anser kommunstyrelsen det vara viktigt att ge eleverna 

inflytande över sitt lärande.   

Vår strategi för att nå målet:  

Hur vi jobbar systematiskt med elevinflytande är något som vi behöver jobba med på en övergripande 

nivå likaväl som på enhetsnivå. Under 2017 första åtta månader har ett arbete med att öka och utveckla 

elevernas delaktighet och tillgänglighet påbörjats. Delaktighet och inflytande är en central del av vårt 

arbete.  

 

Ett av högstadiets prioriterade områden för läsåret 2017/2018 är elevinflytande. Det är viktigt att ge våra 

elever inflytande över sin lärandesituation och vi behöver även bli tydligare med att markera när eleverna 

har möjlighet att påverka. Skolledningen kommer att fortsätta med att involvera vårt elevråd i processer 

som rör verksamheten och utformning av denna, t.ex. genom att presentation av verksamheten på APT. 

Vårt mål med detta är att vi vill se en ökad förståelse för begreppet elevinflytande.  

 

 

Aktivitetsplan 2018: 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 

Elevinflytande 7-9 Fortlöpande arbete med att öka förståelsen 

för elevinflytande och tydliggöra för eleverna 

att de har möjlighet att påverka sin 

lärandesituation. 

Juni 2018 Rektor 7-9 

 

 

Indikator: Enkätundersökning 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 

Andel elever (%) som upplever att de har 

inflytande över sitt lärande* 

 

 

93 % 

73 % 

 

 

97 % 

74 % 

 

 

93 % 

58 % 

 

Ingen 

mätning 

gjordes 

 

*2013-2016 frågeställning till elever i åk 5 och 8: ”Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter”. 

2017 – frågeställning till elever i åk 5 och 9: ”På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta 

med olika skoluppgifter” 

 

 

Kommunstyrelsens mål 9:   
                                                                                       

Eleverna upplever att de har inflytande över sitt lärande 
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2. I budgeten har politiken angett ett antal politiska prioriteringar. Dessa beskrivs här nedan i text utdragen från 

budget 2018.  

Beskriv hur verksamheten avser att jobba mot angiven politisk prioritering utifrån eventuellt tilldelade medel.  

Politiska prioriteringar 2018 

Vuxenutbildning 

Från och med 1 januari 2017 finns det större möjligheter att gå utbildningar på Komvux för att bli behörig 

att söka till högskola eller yrkeshögskola. Tanken från regeringen är att satsa på dem som är längst från 

arbetsmarknaden och inte har mycket skolbakgrund bakom sig. Omfattande insatser av studie- och 

yrkesvägledning ska då ges till alla och en matchning mot arbetsmarknaden kopplat till den enskildes 

behov och möjligheter är avgörande. Detta samtidigt som CSN skärper kraven på ansökan och 

studiemedel, vilket innebär att den studerande har mer begränsat med tid för sina studier än tidigare. 

Detta innebär att vi som utbildningssamordnare måste bli ännu bättre på att se, stötta och hjälpa den 

enskilde eleven. Barn och utbildning tilldelas inför 2018 0,5 mnkr för ökad medfinansiering. 

 

 

Barnomsorg 

Barn och utbildning tilldelas en pott om 0,2 mnkr vilka ska riktas till förskoleverksamheten för 

arbetsmiljöförbättrande åtgärder. 
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3. Avsnitt tre är uppdelat i fyra delar. Först beskrivs viktiga händelser under det kommande året tillsammans med 

övrig verksamhetsutveckling som inte går att koppla till något särskilt mål eller till visionen. I del två beskrivs hur 

verksamheten planerar att jobba med Hjo kommuns värdegrund ”Det goda mötet”. Sedan berättar verksamheten 

om kända viktiga händelser framöver (längre perspektiv än ett år). Avslutningsvis beskrivs de åtgärder som ska 

utföras under året utifrån föregående års internkontroll. 

Viktiga händelser och övrig verksamhetsutveckling under läsåret 2018 

Vi har genomfört en omorganisation inom verksamheten där b.la. Guldkroksskolan 1-6 blivit en skola. 

Sammanslagningen av två skolor till en kommer vi att fortlöpande arbeta vidare med under året. Vi 

fortsätter också vårt arbete med att skapa trygghet och studiero i samarbete med forskaren Helén 

Jenvén. Detta arbete knyts samman med vårt fortsatta arbete kring att utveckla vår modell med NPF 

pedagoger i kommunen.  

 

Ökade krav på digitalisering inom skolan och förskolan har kommit. Vi behöver fler datorer och lärplattor 

till både skolan och förskolan för att nå våra mål. Personalen behöver fortbildning inom området. Vår 

nuvarande nivå på utrustning är inte tillräcklig för att vi kunna nå de mål vi är ålagda.  

Vi kommer under året se över vår Lärplattform. Idag har vi en plattform som heter Edwise som vi 

upplever inte riktigt uppfyller de krav som föräldrar, personal och elever har. Därför kommer vi att 

jämföra system för att diskutera framtiden. Det kommer också bli en tydligare kravbild mot samtlig 

personal att dokumentation och kommunikation ska ske genom denna plattform.  

 

Vårt arbete med Språk-och litteraturprojektet kommer fortgå. Vi tar steget in i skolan med projektet och 

vill få med dem i vår satsning. Skolbiblioteken kommer också vävas in än mer i projektet. Förskolan 

kommer jobba vidare och ytterligare utveckla projektet.  

 

Vi sjösatte ett Skolnärvaroteam under hösten tillsammans med Socialtjänsten och Vård och omsorg med 

syfte att öka närvaron för våra elever i skolan och bryta långvarig frånvaro. Detta arbete kommer fortgå 

under året. 

 

Planering för en ny skola 2021 kommer ta fart under året. Viktigt att verksamheten får vara med på 

planeringsstadiet så att det verksamhetsnära perspektivet kommer med i våra beslut.  

Särskolan har vuxit och fördubblats på ett år. Det gör att mer yta behövs i F-huset på Guldkroksskolan. 

Ett arbete med att se över lokalerna på 7-9 och särskolan har påbörjats och kommer pågå under 2018.  

Arbetsmiljöverket har gjort en granskning av arbetsmiljön för personalen i förskolan. Detta har resulterat 

i en rapport där man konstaterar att stressnivån hos personalen inom förskolan är för hög. Vi behöver 

vidta åtgärder. Detta arbete är påbörjat och kommer fortsätta under 2018.  
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Såhär arbetar vi med Hjo kommuns värdegrund ”Det goda mötet” under läsåret 

2018: 

Kommunens vision finns med i våra enheters verksamhetsplaner. Vi jobbar också med det Salutogena 

ledarskapet där det ”goda mötet” är en viktig hörnsten. För att försäkra oss om att alla våra medarbetare 

inom barn och utbildning har kunskaper om kommunens värdegrund ”Det goda mötet” och se till att alla 

vi kommer i kontakt med får ett gott bemötande, ska vi under 2018 ta fram en tydlig rutin och 

introduktionsprogram som ska gälla för all ny personal inom barn och utbildning.  

 

Aktivitetsplan: 

Aktivitet Beskrivning Slutdatum Ansvarig 

Introduktionsprogram 

för nyanställda 

Ta fram en tydlig 

rutin/introduktionsprogram vid 

nyanställning för all personal inom barn 

och utbildning.   

Juni 2018 BU-chef 

Framtid 

Ökad digitalisering är det som kommer vara en av våra viktigaste framtids frågor. Vi har idag inte 

tillräckligt med utrustning vilket gör att vi inte kommer nå upp till Läroplanernas mål. Det är hög 

prioritering på att hitta en lösning på denna fråga. 

Rekrytering till vår kommun är också en viktig framtidsfråga. Det är svårt att få tag på behörig personal 

och vårt varumärke Hjo kommun är viktigare än någonsin. 

Åtgärdsplan 2018 utifrån internkontroll 2017 

Nedan följer de interkontroller som genomfördes under 2017 och de planerade åtgärder de lett till. För 

bakgrund till åtgärderna hänvisas till internkontrollrapporterna. Beskrivna åtgärder följs upp i 

verksamhetsuppföljningen.  

 

Kontrollmoment: Handlingsplan vid frånvaro 

 

Åtgärd Ansvarig Klart 

En Skolnärvarogrupp är igång. 

Det är ett samarbetsprojekt 

mellan skolan, socialtjänsten och 

vuxenpsykiatrin. 

Elevhälsochefen Dec. 2018  

 

Kontrollmoment: Riskbedömningar 

 

Åtgärd Ansvarig Klart 

Ny blankett för riskbedömningar 

för verksamheten är framtagen.  

Utbildning i chefsgruppen kring 

när riskbedömningar ska göras. 

BU-chef Juni 2018 
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Kontrollmoment: Introduktionsprogram 

 

Åtgärd Ansvarig Klart 

Skapa en tydlig 

introduktionsplan. Arbete pågår 

men är ännu inte klart. 

BU-chef Dec. 2018 
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4. Nedan finns möjlighet att ange nyckeltal som förtydligar vilka verksamhetsvolymer enheten producerar. T.ex. 

antal elever, antal barn i barnomsorgen, antal ärenden/personer i hemtjänsten osv. Det är önskvärt att kunna 

följa verksamhetsvolymerna över tid. 

Nyckeltal 

Nyckeltal* 2014 2015 2016 2017 2018 

Kostnad för ett inskrivet barn i 

förskolan 

119 900 kr 

(126 000 kr) 

125 000 kr 

(133 000 kr) 

128 100 kr 

(134 600 kr) 
-  

Nettokostnadsavvikelse i % förskola 

inkl. öppen förskola 

Ingen 

uppgift 

-2,6 % 

(-1,5 %) 
 -  

Kostnad för ett inskrivet barn på 

fritidshem 

39 000 kr 

(39 000 kr) 

40 500 kr 

(38 500 kr) 

40 400 kr 

(34 600 kr) 
-  

Nettokostnadsavvikelse fritidshem 

inkl. öppen fritidsverksamhet  

Ingen 

uppgift 

+35 % 

(+14 %) 
 -  

Kostnad för elev i förskoleklass 86 500 kr 

(65 500 kr) 

76 000 kr 

(68 000 kr) 

74 600 kr 

(55 600 kr) 
-  

Kostnad för elev i grundskolan 107 500 kr 

(105 500 kr) 

112 000 kr 

(108 000 kr) 

106 000 kr 

(98 000 kr) 
-  

Nettokostnadsavvikelse grundskola 

inkl. förskoleklass 

+19 % 

(+7 %) 

+13 % 

(+7 %) 
 -  

Kostnad för elev i gymnasieskola 119 000 kr 

(117 000 kr) 

127 000 kr 

(122 000 kr) 

126 400 kr 

(123 000 kr) 
-  

Kostnad för helårsstuderande komvux 79 500 kr 

(39 000 kr) 

115 500 kr 

(45 000 kr) 

- 

(57 600 kr) 
-  

Andel årsarbetare med pedagogisk 

högskoleexamen (andel %)  

- Förskola 

- Förskoleklass och grundskola 

- Fritidshem 

- Vuxenutbildning 

 

 

72 % (49 %) 

95 % (88 %) 

60 % (50 %) 

- 

 

 

72 % (47 %) 

95 % (85 %) 

66 % (48 %) 

- 

  

- 

- 

- 

- 

 

* Samtliga nyckeltal jämförs med liknande kommuner förutom kostnad för elev i gymnasieskola som jämförs med riket. 

 

Kostnad förskola - analys 

 

Kostnad fritidshem - analys 

 

Kostnad grundskola - analys 

 

Kostnad gymnasieskola - analys 

 

Kostnad komvux - analys 

 

Behörighetsgrad personal - analys 
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Verksamhetsvolymer 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Förskola      

Antal inskrivna barn 1-5 år (alla 

verksamheter) 

464 472  -  

Varav antal inskrivna barn i enskilda 

verksamheter 

82 80  -  

Grundskola      

Antal elever F-9 922 945  -  

Antal inskrivna barn i fritidshem (alla 

verksamheter) 

368 396  -  

Gymnasieskola      

Antal elever 343 -  -  

Särskola      

Antal elever i grundsärskolan 7 -  -  

Antal elever i gymnasiesärskolan 5 5  -  

Vuxenutbildning      

Antal elever på komvux - 54 (+ 

51 

NTI) 

50 

(+53 

NTI) 

-  

Antal elever på särvux - 8 9 -  

Antal elever på IM-program 12 46 42 -  

Antal elever på SFI - 73 62 -  
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5. Den ekonomiska ramen som ligger till grund för verksamhetens planering kommer från Hjo kommuns budget. 

I detta avsnitt kan även möjliga omfördelningar inom verksamhetens tilldelade ram beskrivas, både i tabellform 

och i löptext.     

Ekonomisk ram 


