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1 Utbildningschefens sammanfattande analys
Måluppfyllelsen för Täby gymnasiesärskola och skärskild undervisning för vuxna, här kallad 
Lärvux, är god. Kunskapsresultaten är goda och samtliga elever har fått omdöme i alla ämnen.

 

Fokus under läsåret har varit att kartlägga pedagogiska metoder, samordna undervisningen 
och att ytterligare tillgängligöra undervisningen för alla elever, framför allt inom ramen för 
det fortsatta arbetet inom forsknings- och utvecklingsprogrammet, Inkluderande lärmiljöer i 
regi av forskningsinstitutet Ifous.
 

Sjukfrånvaronivån fortsätter att minska och medarbetarnas upplevelse av sin arbetsmiljö är 
positiv.

 

Täby gymnasiesärskola prognostiserar en budget i balans vid utgången av 2018.

 

Täby gymnasiesärskola och Lärvux har identifierat individanpassade mål, systematik 
avseende kommunikation med eleverna och inkluderande lärmiljöer som utvecklingsområden.

 

Täby gymnasiesärskola och Lärvux har under läsåret tagit ytterligare steg mot en förbättrad 
systematik med fokus på processer som gynnar elevers lärande. De olika arbetssätt som 
används i undervisningen har kartlagts och ska under kommande läsår utvärderas utifrån 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

2 Inledning
Enligt skollagens fjärde kapitel ska varje huvudman och skolenhet systematiskt och 
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Det arbetet ska också 
dokumenteras. På enhetsnivå ska kvalitetsarbetet genomföras under medverkan av lärare, 
övriga medarbetare och elever. Barn och elever samt deras vårdnadshavare ska ges möjlighet 
att delta i arbetet. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de mål som finns 
för utbildningen i Skollagen.

 

Denna rapport är en sammanställning och analys av det systematiska kvalitetsarbetet på Täby 
grundsärskola och Lärvux för läsåret 2017/2018. Rapporten tar sin utgångspunkt i hur skolan 
har arbetat för att nå läroplansmålen under områdena Kunskaper, Normer och värden och 
Ansvar och inflytande. Rapporten innefattar även avsnitten Medarbetarengagemang och 
Ekonomi. Som underlag används skolans kvalitetsredovisning där resultat från 
enkätundersökningar, betyg och kunskapsmål finns rapporterade. Rektor gör också i sin 
skolas kvalitetsredovisning en analys av arbetet på varje område.

 

Skolans huvudsakliga målgrupp i arbetet med kvalitetsredovisningen är de egna medarbetarna 
på skolan, för att effektivt kunna arbeta systematiskt med skolans kvalitetsutveckling.
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3 Kunskaper

3.1 Täby gymnasiesärskola och Lärvux enhetsmål för läsåret 
2017/2018

Nämndmål Enhetsmål Enhetsindikator Utfall

Eleverna når skrivna 
IUP mål

minst 85 %

80 %

varje elev har erövrat ett 
nytt steg när det gäller 
Språk och 
Kommunikation

Ja

Ja
Eleverna når högt 
ställda kunskapskrav

Ha tagit fram ett sätt att 
utveckla organisationen 
som helhet för att 
fördjupa tillgängligheten 
på skolan

Ja

Ja

tecken som stöd 
används i alla klasser

Ja

Nej

Eleverna når högt 
ställda kunskapskrav

Skolan har en tillgänglig 
lärmiljö Våra metoders ursprung 

identifieras Minst en i 
varje klass

Ja

3.2 Måluppfyllelse
Täby gymnasiesärskola och Lärvux har två enhetsmål. Målet om kunskapskrav uppnås. Målet 
om tillgänglig lärmiljö uppnås inte. Avseende indikatorn "våra metoders ursprung 
identifieras" saknas underlag.

 

Rektor gör bedömningen att en bättre måluppfyllelse avseende mål i de individuella 
utvecklingsplanerna kan uppnås genom att målen i större utsträckning är anpassade efter varje 
elevs unika behov och förmåga. Skolan behöver hitta arbetssätt som motiverar varje elev i sitt 
lärande.

 

Verksamheten har inte fullt ut lyckats implementera tecken som stöd i alla klasser. Varje elevs 
behov ska utredas för att kunna ge adekvat stöd. Den kommunikationsmetod som används för 
respektive elev ska användas i all undervisning och i alla möten under elevens skoltid.

 

Ett arbete för att säkerställa att varje pedagogiskt arbetssätt vilar på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet behöver genomföras.
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3.3 Kunskapsresultat
Samtliga 13 elever på Lärvux som avslutat kurs i juni uppnår betyget E eller bättre. Betygen 
är likvärdiga med föregående år.

 

Betygsfördelning Lärvux, elever som avslutat kurs i juni 2018

Betyg E D C B A

Antal elever 
2018 8 2 2 1 0

Antal elever 
2017 8 2 2 1 0

3.4 Analys
Arbetet med att ta fram adekvata bedömningsmallar har pågått hela läsåret och bidragit till att 
alla elever har erhållit omdömen i alla ämnesområden. Elevernas kunskaper har 
dokumenterats med hjälp av film- och frekvensformulär och dokumentationen har fungerat 
som underlag till varje elevs specifika omdöme. Orsaken till att målet om tillgänglig lärmiljö 
inte uppnås är att kompetensutvecklingen i teckenkommunikation ännu inte slutförts.

4 Normer och värden

4.1 Täby gymnasiesärskola och Lärvux enhetsmål för läsåret 
2017/2018

Nämndmål Enhetsmål Enhetsindikator Utfall

Förtroendet för de 
pedagogiska 
verksamheterna är högt

Eleverna känner sig 
trygga

Elevernas arbetsmiljö 
tolkas som trygg

minst 100 %

100%

4.2 Måluppfyllelse
Enhetsmålet eleverna känner sig trygga uppnås. Utfallet för indikatorn elevernas arbetsmiljö 
tolkas som trygg är 100 procent.

4.3 Resultat
Täby Gymnasiesärskola och Lärvux har i sin lokala arbetsplan planerat arbetssättet 
trygghetsuppföljning på området. Arbetssättet anges ha genomförts med avsett eller bättre 
resultat än förväntat.

Avseende trygghet och arbetsro ges 100 procent positiva enkätsvar vilket är på samma höga 
nivå som föregående år.

4.4 Analys
Utifrån analys av enkätsvar har arbetslaget tagit fram individuella handlingsplaner för de ökad 
trygghet för varje elev. Handlingsplanerna innehåller förändringar i arbetsmiljö, i organisation 
eller individuell träning för eleven att utveckla strategier för att hantera otrygga situationer. 
Handlingsplanerna har varit framgångsrika i det förebyggande trygghetsarbetet.
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Elevhälsoteamet för gymnasiesärskolan har under läsåret utvecklat ett starkt stöd till 
pedagogerna i form av ökad handledning av kurator, psykolog, specialpedagog och 
skolsköterska. Handledningen bedöms öka pedagogernas kompetens och bidra till ökad 
trygghet för eleverna.

5 Elevers ansvar och inflytande

5.1 Täby gymnasiesärskola och Lärvux enhetsmål för läsåret 
2017/2018

Nämndmål Enhetsmål Enhetsindikator Utfall

Eleverna når högt 
ställda kunskapskrav

Eleverna har reellt 
inflytande på sitt lärande

Eleverna erövrar ett nytt 
steg i sin utveckling mot 
att kunna påverka sin 
omgivning inom ett för 
eleven viktigt område 
och steget är 
dokumenterat

minst 100 %

100 %

5.2 Måluppfyllelse
Enhetsmålet uppnås.

5.3 Analys
Fokus på kommunikation och dokumentation av elevernas kunskaper och utveckling 
tillsammans med att varje elev utmanats att utveckla självständighet och förmåga att ta egna 
initiativ har bidragit till det goda resultatet. Skolan har även väl fungerande elevråd.

 

 

6 Medarbetarengagemang

6.1 Täby gymnasiesärskola och Lärvux enhetsmål för läsåret 
2017/2018

Inriktningsmål Enhetsmål Enhetsindikator Utfall

Vi skapar arbetsglädje

Hur stor är din 
arbetsglädje just nu? 
Index på skala 0-100 
(Läsår)

minst 70

72

Verksamheter som 
finansieras av Täby 
kommun håller hög 
kvalitet

Ingen skadlig 
arbetsrelaterad stress 
får förekomma

Hur är din 
koncentrationsförmåga 
just nu? Index för frågan 
på en skala 0-100 
(läsår)

minst 70

74
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Här saknas en tabell!

6.2 Måluppfyllelse
Enhetsmålen uppnås.

6.3 Resultat
Personalomsättningen har per augusti 2018 minskat sedan helåret 2017 och är 3,2 procent. 
Även sjukfrånvaro har minskat något. Skolan har rutiner för att följa upp sjukfrånvaro, bland 
annat via hälsosamtal med rektor samt företagshälsovården. Medarbetare ska i än större 
utsträckning involveras i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Goda resultat uppnås för den lokala medarbetarundersökningen om trivsel och arbetsmiljö.

Medarbetare nyckeltal

12 mån t.o.m 
augusti 2018 Årsarbetare Total sjukfrånvaro Korttidssjukdagar Personalomsättning 

(tillsvidareanställda)

Gymnasiesärskolan 35 9 % 10 3,2 %

GVN Totalt 181 4,3 % 5,7 12,4 %

Medarbetare nyckeltal över tid 

Gymnasiesärskolan 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018

Personalomsättning 3,8 % 8,2 % 8,5 % 7,3 % 6,9 % 3,2 %*

Sjukfrånvaro total 4,0 % 5,0 % 11,3 % 12,5 % 10,0 %* 9 %*

*per augusti 2018

Lokal medarbetarundersökning 

Gymnasiesärskolan/Lärvux/Grundsärskolan Andel positiva svar

Det är ett bra arbetsklimat 86 %

Det finns bra sätt att framföra åsikter och synpunkter 85 %

Jag känner arbetsglädje varje dag 85 %

Jag får uppskattning och stöd av kollegor varje dag 84 %

6.4 Analys
Regelbunden och systematisk gemensam kommunikation kring professionalitet, uppdrag och 
formativ bedömning bedöms ha bidragit till de goda resultaten.

En kommungemensam rutin har införts som innebär att de medarbetare som, under en 12-
månadersperiod, haft sex sjukfrånvarotillfällen eller fler genomför en rehabiliteringsutredning 
via företagshälsovården.

7 Ekonomi
Inriktningsmål Enhetsmål Enhetsindikator Utfall



Grundsärskolan, Gymnasiesärskolan o Lärvux, Kvalitetsredovisning för Täby gymnasiesärskola och 
lärvux 8(8)

Inriktningsmål Enhetsmål Enhetsindikator Utfall

Täby är en ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt 
hållbar kommun

Enheten ska ha en 
budget i balans.

Enheten har en 
avvikelse om max +/- 1 
procent

minst -1 %

7.1 Måluppfyllelse
Prognosen är att Täby gymnasiesärskola och Lärvux kommer att ha en budget i balans vid 
2018 års utgång.

7.2 Resultat
Täby gymnasiesärskola prognostiserar ett positivt resultat på 0,9 mnkr. Inklusive 
ombudgetering av tidigare års överskott prognostiseras en positiv avvikelse på 3,1 mnkr.

(mnkr) Nettokostnader volym Utfall juni 2018

Prognos helår 
(exklusive 

ombudgetering
)

Ombudgeterin
g

Avvikelseprog
nos helår

Täby gymnasiesärskola (inklusive 
Lärvux) 1,3 0,9 2,2 3,1

7.3 Analys
Den positiva prognosavvikelsen beror främst på ombudgeterat överskott från tidigare år.
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