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Kvalitetsredovisning för Ängsholmsskolan - Täby 
grund- och gymnasiesärskola läsåret 2020/2021 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna rapporten 

Kvalitetsredovisning Ängsholmsskolan - Täby grund- och gymnasiesärskola 

läsåret 2020/2021, daterad den 27 september 2021. 

Sammanfattning 

Måluppfyllelsen för Ängsholmsskolan - Täby grund- och gymnasiesärskola samt 

komvux som särskild utbildning (Lärvux) är huvudsakligen god. Målen om 

elevernas trygghet, kunskaper och inflytande på sitt lärande samt om 

tillgängligheten i skolans lärmiljö uppnås alla. De två målen om 

medarbetarengagemang uppnås inte. 

För Ängsholmsskolans verksamheter inom gymnasie- och näringslivsnämnden 

prognostiseras en positiv avvikelse om 1,9 mnkr. Hela avvikelsen beror på 

ombudgetering av tidigare års överskott.  

Ärendet 

Enligt 4 kapitlet skollagen (2010:800) 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. 
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Rapporten är en sammanställning och analys av det systematiska kvalitetsarbetet 

på Ängsholmsskolan – Täby grund- och gymnasiesärskola samt komvux som 

särskild utbildning under läsåret 2020/2021. 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 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 komvux som 

särskild utbildning, som i Täby kommun kallas Lärvux. 

Måluppfyllelsen för Ängsholmsskolan - Täby grund- och gymnasiesärskola 

inklusive Lärvux är huvudsakligen god. Målen eleverna känner sig trygga, 

eleverna når högt ställda kunskapskrav, skolan har en tillgänglig lärmiljö samt 

eleverna har reellt inflytande på sitt lärande uppnås alla. 

Inom målområdet medarbetarengagemang har målen inte uppnåtts. Trots att 

situationen med covid-19 inneburit påfrestningar för personalen har utfallen för 

samtliga indikatorer ökat jämfört med föregående läsår. Skolan har satt upp 

relativt höga indikatorvärden för att uppnå målen på området.  

Ekonomiska överväganden 

För Ängsholmsskolans verksamheter inom gymnasie- och näringslivsnämnden 

prognostiseras en positiv avvikelse om 1,9 mnkr och för Ängsholmsskolans 

verksamheter inom barn- och grundskolenämnden prognostiseras en positiv 

avvikelse om 1,6 mnkr. Sammantaget prognostiseras en positiv avvikelse på 3,5 

mnkr. Hela avvikelsen beror på ombudgetering av tidigare års överskott, och 

överskottet motsvarar 11 procent av verksamheternas budgeterade nettokostnad. 

Maria Assarsson 
Utbildningschef 
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Henrik Mattisson  

Stabschef utbildning 

Bilagor 

- Kvalitetsredovisning Ängsholmsskolan - Täby grund- och gymnasiesärskola 

läsåret 2020/2021, daterad den 27 september 2021 

Expedieras 

Stabschef utbildning 
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