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Kvalitetsredovisning för Ängsholmsskolan - Täby grund- och 
gymnasiesärskola läsåret 2019/2020 

Sammanfattning 

Måluppfyllelsen för Ängsholmsskolan - Täby grund- och gymnasiesärskola samt särskild 

utbildning för vuxna (Lärvux) är huvudsakligen god. Målet eleverna känner sig trygga 

uppfylls inte beträffande Lärvux och de två målen om medarbetarengagemang uppfylls inte 

alls. 

Sjukfrånvaron för medarbetare på enheten har ökat under läsåret 2019/2020 vilket bedöms 

bero på vårens utbrott av covid-19. 

Ängsholmsskolan prognostiserar en positiv avvikelse på 1,0 mnkr vid utgången av 2020, varav 

0,3 mnkr är ombudgetering av tidigare års överskott. 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten Kvalitetsredovisning 

Ängsholmsskolan - Täby grund- och gymnasiesärskola läsåret 2019/2020, daterad 28 

september 2020. 

Ärendet 

Enligt skollagens fjärde kapitel ska varje huvudman, förskole- och skolenhet systematiskt och 

kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. På enhetsnivå ska kvalitetsarbetet 

genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn och 

elever ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande i utbildningen och vårdnadshavare ska 

ges möjlighet till insyn och samverkan. Arbetet ska också dokumenteras. 

Rapporten är en sammanställning och analys av det systematiska kvalitetsarbetet på 

Ängsholmsskolan – Täby grund- och gymnasiesärskola samt särskild utbildning för vuxna 

under läsåret 2019/2020. Rapporten tar sin utgångspunkt i hur skolan har arbetat för att nå 

läroplansmålen och verksamhetsplanens mål under områdena normer och värden, kunskaper 

och elevers ansvar och inflytande. Rapporten innefattar även avsnitten 
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medarbetarengagemang och ekonomi. Som underlag används skolans egen 

kvalitetsredovisning.  

Särskolan är avsedd för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans eller 

gymnasieskolans kunskapskrav på grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning. 

Särskolan omfattar den obligatoriska grundsärskolan och den frivilliga gymnasiesärskolan.  

På Ängsholmsskolan bedrivs även särskild utbildning för vuxna, som i Täby kommun kallas 

Lärvux.  

Måluppfyllelsen för Ängsholmsskolan - Täby grund- och gymnasiesärskola inklusive Lärvux är 

huvudsakligen god. Inom två målområden har dock målen ej uppnåtts.  

På målområdet normer och värden har enhetsmålet eleverna känner sig trygga inte uppnåtts. 

Målet bedöms utifrån två indikatorer, en för grund- och gymnasiesärskolan, som uppnås, och 

en för Lärvux, som inte uppnås. För Lärvux mäts målet genom en indikator om andel elever 

som fullföljt planerad kurs. Orsaken till att indikatorvärdet inte uppnåtts bedöms vara att delar 

av undervisningen under våren skett på distans till följd av covid-19.  

Inom målområdet medarbetarengagemang har inget av målen uppnåtts. Detta är den första 

kvalitetsredovisningen där nya kommungemensamma mål och indikatorer används. Enheten 

har satt upp relativt höga indikatorvärden för att uppnå målen på området.  

Sjukfrånvaron för medarbetare på enheten har ökat under läsåret 2019/2020. Även det 

bedöms bero på covid-19. 

Ekonomiska aspekter 

Ängsholmsskolan prognostiserar en positiv avvikelse på 1,0 mnkr vid utgången av 2020, varav 

0,3 mnkr är ombudgetering av tidigare års överskott. 
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